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 PEREIRA, Alane Karine Dantas.  OS RUMOS DO FUNDO PÚBLICO NO 

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: uma análise sobre o financiamento da 

Política de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

RESUMO 

 

O trabalho analisa o financiamento da Política de Saúde no Estado do Rio 

Grande do Norte, partindo do pressuposto de que o SUS é “bombardeado” pelo 

ajuste fiscal, enquanto estratégia neoliberal de enfrentamento a crise do capital. 

A trajetória do financiamento do SUS exige a compreensão de dois princípios 

que são, essencialmente, contraditórios: o “princípio da universalidade”, que se 

caracteriza pela defesa intransigente dos fundamentos da Reforma Sanitária, e 

o “princípio da contenção dos gastos sociais”, articulado à política 

macroeconômica que vem sendo desenvolvida no Brasil desde a década de 

1990 e que se consubstancia na contemporaneidade. Esse último defende a 

redução dos gastos sociais, a manutenção de superávit primário e a privatização 

dos serviços sociais públicos. Considerando essas determinações, o objetivo 

dessa pesquisa consistiu em trazer uma reflexão crítica acerca do financiamento 

da política de saúde no Estado do Rio Grande do Norte no período de 2004 a 

2012. A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, buscou-se analisar o 

planejamento orçamentário, previstos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e nos Planos Plurianuais (PPA), investigando os relatórios do Tribunal de 

Contas do Estado do RN e levantando informações sobre receitas e despesas 

com saúde, disponibilizadas no Sistema de Informação Sobre Orçamento 

Público em Saúde (SIOPS). A análise dos dados obtidos, à luz do referencial 

teórico escolhido, revela tendências da configuração do orçamento público para 

a saúde no Estado do Rio Grande do Norte, quais sejam: a ínfima participação 

da despesa com investimento na área da saúde, quando comparada a outros 

gastos, como o montante empregado em diárias e publicidade; a alta despesa 

em gastos com pessoal, especialmente pela contratação de cooperativas 

médicas; a forte dependência do Estado de receitas de transferências da União; 

a aplicação de recursos em ações de outra natureza, consideradas como saúde, 

a exemplo das despesas realizadas pela unidade orçamentária Central de 

Abastecimento S/A (CEASA) na função saúde e subfunção suporte profilático e 

terapêutico e no programa de farmácia popular. A partir de 2006, despesas 

referentes ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores (RPPS) da área da 

saúde também vêm sendo consideradas como ações e serviços públicos de 

saúde para fins do limite constitucional, além de inconsistências nos PPAs com 

as ações efetivamente realizadas. 



 

PEREIRA, Alane Karine Dantas. THE DIRECTIONS OF PUBLIC FUND IN 

CONTEMPORARY CAPITALISM: an analysis on the financing of health policy 

in Rio Grande do Norte. 

 

ABSTRACT 

 
This work analizes the financing of Health Policies on the state of Rio Grande Do 
Norte, starting at the presumption that SUS is “Bombarded” by fiscal ajustments, 
as a neoliberal strategy to face capital crises.The trafectory of the financing of 
SUS demands the comprehension of two principles which are, in essence, 
contradictory: the “principle of universatility”, which is caracterized by the 
uncompromising defence of the fundaments of the Sanitary Reform, and the 
“principle of containment of social costs”, articulating the macroeconomic policy 
that has being developed in Brazil since the 1990s and which substantiantes itself 
on the 2000s.This last defends the reduction of the social costs, the maintanance 
of primary surplus and the privatization of public social services. Considering 
these determinations, the objective of this research constitues in bringing  a 
critical reflection sorrounding the financing of the Health Policies on the state of 
Rio Grande do Norte, on the period from 2004 to 2012.Starting from a bibliografic 
and documentary research, it sought out to analyze the budget planning forseen 
on the Budget Guideline Law (LDO) and on the Multiannual Plans (PPA), 
investigating the reports of the Court of Auditors of the State of RN and gathering 
information about expenses with health, available on the System of Information 
About Public Budgeting in Health (SIOPS).The Analises of the data obtained, in 
light of the theoretic referece chosen, reveals trends in the public budget setting 
for health on the State of Rio Grande do Norte, which are: a tiny share of 
investment expenditure on health,  when compared to other expenses, the 
amount used in daily fees and advertising; the high expense in personnel 
expenses, especially for hiring medical cooperatives;the strong dependence of 
the state on revenue transferences from the Union; the aplication of resources in 
actions of other nature considered as health, in exemple of the expenditures 
undertaken by the budgeting unit Supplying Center S/A (CEASA) on the function 
of health and subfunction of prophylactic and therapeutic and on the Popular 
Pharmacy program. Since 2006, expenses refering to Regime Security Servers 
(RPPA) on the area of health also have being considered as public actions and 
services in health for constitutional limit ends, beyond the inconsistencies on the 
PPAs with the actions performed efectively .    
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1 INTRODUÇÃO 

 

A efetivação de mecanismos de financiamento que garanta ganhos reais para 

a saúde é um dos principais problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). De acordo com Marques e Mendes (2009), é possível identificar, dentre as 

ações do Estado para garantir o financiamento, um duplo movimento. Se, por um lado, 

o Estado brasileiro buscava atender o princípio da Universalidade, o que incluiria o 

direito às ações e serviços de saúde para toda população, independente de 

contribuição prévia, contemplando a necessidade de mais recursos para o setor; por 

outro lado, observa-se o princípio da “contenção do gasto”, seguindo a prioridade de 

obtenção de superávits primários1 para possibilitar o pagamento dos juros e 

amortização da dívida pública. Esse último segue fielmente a lógica que o capital 

assume a partir dos anos 1990, desencadeando um intenso processo no terreno das 

lutas de classes para empreender a reestruturação de seu sistema. A ofensiva 

neoliberal (intensificada nos anos 1990) possibilitou à burguesia, ajustes imperativos 

para a retomada dos lucros capitalistas. (MARANHÃO, 2008). 

Os ideais neoliberais passaram a ganhar solo fértil a partir da grande crise do 

modelo econômico do pós-guerra. A crise financeira e do comércio internacional e a 

inflação, associada ao insuficiente crescimento econômico, provocaram “em toda 

parte uma empática acolhida ao neoliberalismo nas práticas e no pensamento político-

econômico desde os anos 1970” (HARVEY, 2008, p. 12). Há, portanto, no cerne da 

teoria do Estado neoliberal, tensões e contradições. O desmonte dos direitos sociais, 

o enfraquecimento do Estado, o corte nos gastos públicos e o processo de 

privatização, engendrados pelo neoliberalismo, provocam um aumento na demanda 

por benefícios e serviços sociais.  

Tavares assevera que: 

 
A substituição do gasto público social, como base de uma Seguridade 
Social universal, por formas de financiamento baseadas em fundos 
especiais com recursos externos, que mantêm de forma precária 
programas sociais focalizados e emergenciais, tem provocado na 
América Latina o agravamento da exclusão de vastos setores sociais 
que não têm como pagar pelos serviços básicos. No Peru, por exemplo, 

                                                           
1Superávit primário significa uma receita maior que à despesa em virtude de um aumento da 
arrecadação ou um arrefecimento dos gastos. Em síntese, podemos afirmar que superávit primário é 
quando os impostos arrecadados pelo governo são maiores que as despesas realizadas, excluindo-se 
os juros e a correção monetária da dívida pública, em virtude de não fazerem parte da natureza 
operacional do governo.  
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em torno de 70% da população carente não tem acesso ao serviço 
público de saúde, que hoje faz uma “cobrança seletiva”. O frágil direito 
de cidadania que vinha sendo construído a duras penas em muitos 
países latino-americanos foi substituído por “atestados de pobreza” que 
permitem o acesso a precários e mal financiados serviços públicos 
(SOARES, 2001. p.72). 

  

 Na conjuntura da ofensiva neoliberal, não visualizamos uma cultura do direito 

e da cidadania. Muitos dos avanços consagrados pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88) reduziram-se à formalidade, pois frente a esse período de abertura 

democrática, uma onda larga recessiva do capital desenvolveu um processo de 

desproteção social, desregulamentação, flexibilização, minimização do Estado e 

privatização. O apelo ao mercado e a opção por políticas sociais compensatórias têm 

representado para as massas da classe trabalhadora um duro golpe, pois passam a 

ser amplamente desassistidas pelo poder público. A saúde, a educação e o trabalho 

perdem sua condição de direito e passam a se configurar como um grande mecanismo 

de lucro para o capital à medida que são amplamente ofertados pelo mercado. 

(SOARES, 2001). 

De acordo com as análises de Harvey, “(...) se o capitalismo vem passando por 

uma dificuldade crônica de sobreacumulação desde 1973, então o projeto neoliberal 

de privatização de tudo faz muito sentido como forma de resolver o problema”. 

(HARVEY, 2004, p. 124) 

Sabemos que as crises fazem parte da natureza do modo de produção 

capitalista, Marx (2011) nos apresentou um genial esboço sobre a lei geral da 

acumulação; segundo suas analises, o capital, ao longo da história, vai tentar reduzir 

o máximo de trabalho vivo e incorporar o trabalho morto na tentativa de se apropriar 

do excedente do trabalho humano, ou seja, de aumentar a mais-valia. No entanto, a 

substituição do trabalho humano pelas máquinas ocasiona desemprego; o que, por 

sua vez, provoca um estoque de mercadorias. Ou seja, as crises se constituem como 

um entrave entre a acumulação e a expansão. Mas, o capital, através de suas formas 

de se reinventar, apresenta como estratégia para superação da grande crise, iniciada 

em 1970, o projeto neoliberal, fundamentado na redução do Estado para o social e na 

privatização do bem público. 

Dessa forma, historicamente, o capital vem criando condições para 

generalização de sua lógica de acumulação, fato que se verifica no âmbito das 

privatizações das políticas sociais, no processo de descentralização, no desmonte dos 
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direitos sociais, na abertura para o capital privado e no enxugamento dos serviços 

sociais. 

O contexto em que o SUS foi construído parte dessas determinações 

supracitadas. Em meio a uma crise estrutural do capital, ocorre um processo de 

abertura democrática no Brasil que culminou no reconhecimento – a partir da CF/88 - 

de algumas lutas sociais. No período que antecede a Constituição e a consolidação 

do SUS, a política de saúde era executada supondo a centralização administrativa e 

financeira do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) 

e os programas verticais do Ministério da Saúde (MS). A partir desse viés, as 

atividades se concentravam em formular projetos de solicitação de recursos ao 

governo federal. No limiar dos anos oitenta, recuperam-se as bases do Estado 

Federativo no Brasil, o período de redemocratização do País e a descentralização 

fiscal da CF/88 alteraram significativamente as bases das relações 

intergovernamentais. A partir desse contexto, os municípios brasileiros passaram a 

exercer um caráter “autônomo” e a classe trabalhadora passou a exercer um 

importante papel na avaliação e execução das políticas sociais através do Controle 

Social (ARRETCHE, 1999). 

O processo de descentralização, ao descentralizar os recursos do governo 

Federal e proporcionar uma relativa “autonomia” aos Municípios, representa um 

avanço para o conjunto da população, uma vez que aproximam os sujeitos dos 

serviços sociais públicos. No entanto, nos marcos do neoliberalismo, esse processo 

tem se caracterizado apenas como transferência de responsabilidades de serviços, 

sem financiamento para as esferas locais do governo. 

Com a inserção do SUS na política de Seguridade Social e a consequente 

descentralização da gestão, fez-se necessário a criação de mecanismos de 

financiamento para garantir uma saúde Universal, foram várias dificuldades 

enfrentadas na Constituinte até chegar à aprovação da Emenda Constitucional n.º 29 

em 2000. A EC-29 vincula recursos para a saúde através das três esferas de governo. 

A partir desta, a União investirá recursos de acordo com o crescimento nominal do 

PIB. Estados devem destinar 12% de suas receitas próprias e municípios 15% de suas 

receitas próprias. Apesar da EC-29 representar uma importante conquista da 

população brasileira para consolidação do SUS, não foi reflexo de muitos avanços 

para o financiamento da saúde no decorrer dos últimos anos. 
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Através de informações coletadas junto ao Sistema de Informação sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde, foi possível identificar que o Estado do Rio Grande 

do Norte cumpriu a EC-29 em todos os anos. Em 2002 simbolizando um percentual 

de (13,30%), em 2003 (14,58%), em 2004 (12,02%), em 2005 (12,63%), em 2006 

(14,43%), 2007, 2008 e 2009, respectivamente (17,53%), (16,52%) e (16,34%), em 

2010 apresentou um percentual um pouco menor (15,28%) e em 2011 (15,57%). Os 

dados demonstram, portanto, que o referido Estado aparece, em todos os anos, com 

resultados satisfatórios, cumprindo não apenas um percentual burocrático dos 

recursos, mas indo além do mínimo exigido. Daí nos surpreende o fato da escassez 

de recursos para saúde, no Estado, na atual conjuntura.  

Compreende-se, portanto, que um dos maiores impasses para consolidação do 

SUS passa pela questão do financiamento, os valores não correspondem às neces-

sidades. 

Tal discussão é bastante enriquecedora, tanto para a formação acadêmica, 

construindo conhecimentos, quanto para o aperfeiçoamento da formação profissional; 

por meio dos conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-operativos adquiridos. 

A relevância do estudo se concentra também na discussão que é feita sobre o 

direcionamento dado pelo capital ao fundo público demonstrando que isso vem se 

efetivando no corte do Orçamento da Seguridade Social e suas políticas de saúde, 

previdência e assistência social. 

Assim, este trabalho poderá contribuir para situar o debate sobre a 

problemática do financiamento na esfera estadual, destacando os avanços e 

retrocessos existentes desde a aprovação à regulamentação da Emenda 

Constitucional nº 29 e os limites para construção de um Sistema Único de Saúde mais 

próximo do que preconiza o texto constitucional. Acredita-se na pertinência desta 

investigação por evidenciar uma temática que  envolve  as decisões políticas e 

econômicas do país,  merecendo ser problematizada, socializada e discutida no 

âmbito do Serviço Social, e na sociedade em geral.  

Evidencia- se, portanto, que as questões problematizadas configuram-se como 

importantes para profissão de Serviço Social diante da sua proeminente inserção na 

Saúde, e principalmente quando se compreende que é inerente a profissão, formular 

estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde no 

sentido de efetivar os direitos sociais, junto com outros segmentos que defendem o 
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aprofundamento do SUS, considerando que o Projeto Ético Político do Serviço Social 

está articulado ao Projeto de Reforma Sanitária. (BRAVO; MATOS, 2007).  

 

1.1  Aproximações com a temática e os contornos dados ao processo de 
pesquisa 
 

A temática proposta para o Mestrado acadêmico em Serviço Social partiu de 

inquietações desenvolvidas no Grupo de Estudo, Pesquisa e Assessoria em Políticas 

Sociais (GEAPS), do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) e no subgrupo de Saúde e Sociedade, vinculado ao Departamento 

de Enfermagem/UEPB, ao  Departamento de Administração e Economia (DAEC). 

Este estudo condensa reflexões sobre os determinantes que envolvem a Política de 

Saúde e seu financiamento, em um período marcado pela crise capitalista, 

contrarreforma do Estado, desmonte dos direitos socias e pelas tendências 

regressivas das política sociais. O estudo apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGSS/UFRN), intitulado: “OS RUMOS DO FUNDO PÚBLICO NO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO: uma análise sobre o financiamento da Política de Saúde no 

Estado do Rio Grande do Norte”, insere-se na área de concentração Estado, 

sociedade, políticas sociais e direitos. 

Esta pesquisa oferece alguns elementos para compreender a Política de 

Saúde, especificamente sobre seu financiamento no Estado do Rio Grande do Norte, 

na perspectiva de contribuir com o aprofundamento teórico-metodológico de estudos 

realizados anteriormente sobre o cumprimento da Emenda Constitucional n.º 29 no 

âmbito do Estado da Paraíba. Não é demais ressaltar que, o trabalho ora apresentado 

também constitui um desdobramento de experiências vivenciadas durante o percurso 

da graduação em Serviço Social, processadas a partir da participação, enquanto aluna 

bolsista, do Programa de Iniciação Cientifica (PIBIC cota 2009/2010) e da elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 2010.2), sobre o cumprimento da Emenda 

Constitucional n. 29 no âmbito da esfera estadual da Paraíba. 

Durante esse processo de produções teórico-metodológicas e crítico-reflexivas, 

surgiram algumas Inquietações. A partir das leituras de autores que discutiam a 

política de saúde e os princípios do SUS; as análises mais gerais sobre o desmonte 
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das políticas sociais e, principalmente, sobre o orçamento da saúde, demonstravam o 

quanto era importante entender o financiamento de uma política universal, inserida 

em um cenário de contrarreforma do Estado. Ao longo da elaboração do relatório do 

PIBIC e do TCC, os dados da pesquisa documental e bibliográfica, revelavam a 

insuficiência de recursos e as “manobras” realizadas pelo Estado da Paraíba para 

cumprir os percentuais mínimos estabelecidos pela EC-29. Naquele momento, 

observou-se que, o governo do estado da Paraíba não gastava de imediato o mínimo 

constitucional com saúde e quando se tornava cumpridor, o fazia a partir de alguns 

artifícios. Em 2006, a Assembleia Legislativa aprovou a Medida Provisória Nº 43/2006, 

que transforma o Fundo Estadual de Saúde em Fundo Contábil e Escritural, tal medida 

além de promover mudanças no funcionamento do Fundo Estadual de Saúde, ainda 

oficializava a desvinculação de gastos. A referida MP passa a incluir despesas com 

gestão ambiental, tratamento de lixo, saneamento básico, habitação e obras de 

armazenamento e distribuição de água, como gastos em saúde, possibilitando assim 

o cumprimento da EC Nº 29. 

Nossas considerações, naquele momento, apontavam que a solução para o 

problema passava pela aprovação da Lei Complementar que iria regulamentar a EC-

29, estabelecendo punições para os gestores que não a cumprissem e definisse quais 

são os gastos e as fontes de recursos para a saúde. No período em que se realizaram 

tais estudos (2009-2010) a LC estava em processo de tramitação no Congresso 

Nacional e só veio a ser aprovada no final de 2011.  

Na perspectiva de nos aproximarmos ainda mais da temática, frente ao caos 

estabelecido no Estado do RN, sobretudo durante a última gestão, resolvemos estudar 

o financiamento da política de saúde nessa Unidade Federativa. 

A partir do ingresso no PPGSS, alguns contornos foram dados a pesquisa. Em 

virtude das reflexões travadas durante as disciplinas, especialmente em Seminário de 

Dissertação (momento em que socializamos os nossos objetos de estudos), além das 

interlocuções feitas com diversos autores, percebemos que a Emenda Constitucional 

n.º 29 era apenas um dos elementos para entender o financiamento da política de 

saúde. Portanto, a regulamentação da referida EC não seria a “salvação” para os 

impasses do financiamento. 
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1.2  Caminhos teórico-metodológicos trilhados durante a pesquisa 

 

Com relação à metodologia para realização desse estudo, utilizamos o 

materialismo crítico-dialético. Esse tipo de abordagem possibilita apreender aspectos 

históricos, econômicos, sociais, políticos, ideológicos e culturais que determinam o 

objeto de estudo. 

Buscamos, também, com tal método a investigação da essência dos 

fenômenos, a partir da análise das relações sociais e condicionamentos da realidade 

em estudo. A separação entre aparência e essência é fundamental para a 

compreensão das leis que regem o funcionamento dos fenômenos e sua existência 

detalhada. Como afirma Netto: 

 
O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, 
imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o 
conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, portanto, 
algo importante e não descartável –, é apreender a essência (ou seja: a 
estrutura e a dinâmica) do objeto. (NETTO, 2009, p. 8) 

 

A dialética, portanto, refere-se ao método de abordagem do real, esforça-se 

para entender o processo histórico em seu dinamismo, provisoriedade e 

transformação (MINAYO, 2010). Sobre essas precisões, Marx afirmou: 

 

Assim como não se julga um indivíduo pela ideia que ele faz de si 
próprio, não se poderá julgar uma tal época de transformação pela 
mesma consciência de si; é preciso, pelo contrário, explicar esta 
consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe 
entre as forças produtivas sociais e as relações de produção (MARX, 
2008, p. 48). 

 

Marx refere-se, como sinalizado acima, à apreensão das questões a partir da 

dimensão de totalidade. Ora, os processos históricos não se explicam por si só, pois 

exigem uma apreensão de todos os elementos da vida em sociedade.  É fundamental 

entender a relação existente entre capital x trabalho e as lutas de classes, sem 

considerar esses elementos, torna-se impossível compreender a história em curso.  

Assim, é importante indagar sobre a configuração do financiamento da política 

de saúde no cenário atual. Dessa questão central desdobram-se outras, quais sejam: 

Qual o contexto político, econômico e social que determinou a criação do SUS? Qual 

a prioridade dada pelos governos desde a criação do SUS? Os recursos do 
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Orçamento da Seguridade Social são efetivamente executados com as Políticas de 

Saúde, Assistência e Previdência Social? Com a CF/88 ocorreu uma descentralização 

da gestão, serviços e orçamento ou uma “desconcentração”? De que forma está 

organizada a sociedade civil para acompanhar a execução e implementação da 

política de saúde? O planejamento orçamentário do governo estadual do RN vem 

sendo executado como previsto? Qual a natureza das receitas e despesas 

consideradas como saúde no RN? Qual o conceito de orçamento público na esfera do 

financiamento? 

Com base nessas questões, o objetivo dessa pesquisa consiste em analisar o 

financiamento da política de saúde no Estado do RN no período de 2004 a 2012, a 

partir do planejamento orçamentário previsto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e 

Planos Plurianuais do Estado do RN; da análise sobre o desempenho das receitas e 

despesas próprias com saúde da esfera estadual a partir da Emenda Constitucional 

n.º 29; da investigação sobre a natureza dos gastos considerados como saúde tendo 

como referência a EC-29; e da apreensão sobre o conceito de orçamento público na 

esfera do financiamento. 

Para alcançarmos os objetivos propostos nesse estudo, foi fundamental a 

apreensão de um arsenal de categorias teóricas, quais sejam: a história da Política de 

saúde; as contrarreformas do Estado implementadas nos governos neoliberais; a 

constituição do fundo público; o conceito de orçamento público; o conceito de gestão 

e controle social. 

À luz do referencial teórico escolhido, fizemos interlocuções importantes com 

diferentes autores, tais como: Áquilas Mendes (2012), Bravo (2006; 2007; 2012), 

Behring (2003;2008), Boschetti (2008; 2006), Carvalho (2001;2002), Coutinho(2006), 

Dain (2007; 2010), Mendes (1999), Paim (2009), Tavares(2003) e Salvador (2006; 

2010; 2012), que apresentam discussões sobre a política de saúde e o SUS, Reforma 

Sanitária, contrarreforma do Estado, sociedade civil, gestão do SUS, o financiamento 

da Seguridade Social e o financiamento da Política de Saúde.  

Além dos autores supracitados que discutem a Política de Saúde, outras 

produções no âmbito do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também se destacam. 

Mencionamos, na área da saúde, a produção de seis trabalhos2, desenvolvidos entre 

                                                           
2 As produções existentes são: O Programa Saúde da Família e os princípios básicos do Sistema Único 
de Saúde na realidade de Santana dos matos – RN, autoria de Rita Araújo de Aquino Silva; Reflexões 
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os anos de 2005 e 2012, a maior parte destes, privilegiando a discussão sobre o 

processo de trabalho do Serviço Social na saúde. Dessa forma, essa reflexão ganha 

importância fundamental para o conhecimento crítico acerca do financiamento da 

Política de Saúde no Estado, uma vez que traz elementos novos, não apenas sobre a 

questão do financiamento, mas também sobre os determinantes macroestruturais que 

envolvem esta política no Brasil. 

Outros documentos foram valiosos para realização da nossa pesquisa, a 

exemplo dos relatórios da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (ANFIP) sobre a análise da seguridade social, os relatórios anuais 

do Tribunal de Contas do Estado, que foram disponibilizados pelo TCE do Estado; os 

PPAs e LDOs, disponibilizados no site da Secretaria de Estado do Planejamento e 

das Finanças do Estado (SEPLAN); o relatório preliminar da auditoria do TCE sobre a 

rede hospitalar da Secretaria de Saúde do Estado do RN (SESAP); e os dados 

disponibilizados no site do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS). 

Portanto, com referência à natureza das fontes utilizadas, a pesquisa 

caracteriza-se como bibliográfica e documental, uma vez que buscamos trabalhar com 

as informações disponibilizadas pelo SIOPS, no que diz respeito às receitas e 

despesas do Fundo Estadual de Saúde (FES); com os relatórios do TCE do Estado; 

com os dados orçamentários dos PPAs e LDOs; além dos relatórios da ANFIP. De 

acordo com as analises de Gil (1991), a pesquisa documental assemelha-se muito à 

pesquisa bibliográfica, a diferença está na natureza das fontes ultilizadas. A pesquisa 

documental, portanto, constitue uma fonte rica e estável de dados. Como os 

documentos subsistem ao tempo, tornam-se uma importante fonte de dados em 

qualquer pesquisa de natureza histórica. 

A partir dos relatórios da ANFIP, foi possível analisar as receitas e despesas 

da Seguridade Social no decorrer desses anos (2004-2012), bem como verificar o 

montante que deixou de ser aplicado nas políticas sociais e foram desviados através 

                                                           
sobre a política de descentralização em saúde: uma análise a partir do hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel em Natal (RN), autoria de Maria Cristina Silva Pereira; O serviço nas operadoras de plano 
privado de assistência á saúde: demandas, atribuições e respostas profissionais, autoria de Josineide 
Costa Soares; Processo de trabalho em saúde: uma análise das condições de trabalho dos assistentes 
sociais no âmbito hospitalar, autoria de Érika Silva Meneses; Serviço Social audit saúde no SUS/RN: 
Projeto ético político profissional e de reforma sanitária, autoria de Aparecida Dantas de Almeida 
Medeiros; e As condições de trabalho na área de Saúde e o processo de adoecimento da (o) Assistente 
Social, autoria de Patrícia Cristiane Soares Camara. 

http://www.seplan.rn.gov.br/
http://www.seplan.rn.gov.br/
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da DRU. Sobre os PPAs, o que conseguimos de informações possibilitou a realização 

de um levantamento sobre a magnitude dos gastos, no sentido de verificar se os 

recursos orçados, de fato, foram compatíveis com as necessidades da área da saúde 

durante o período analisado. Através das análises das LDOs, foi possível perceber a 

relação entre as Leis com os planos de governo. Com a base de dados informada no 

SIOPS, fizemos um levantamento sobre as receitas e despesas com saúde no Estado, 

estabelecendo comparações com outros estados do Nordeste, bem como verificando 

as prioridades dos gastos com saúde no RN. E por fim, os relatórios do TCE 

viabilizaram a análise sobre a natureza dos gastos considerados como saúde pela 

gestão estadual. 

Durante a qualificação desse trabalho foi sugerido a apreensão de mais alguns 

documentos, como os relatórios de gestão da SESAP e os relatórios das Conferências 

Estaduais de Saúde. No entanto, tivemos dificuldades relacionadas ao acesso a esse 

material. Diante da configuração da gestão estadual da Saúde no Estado, 

conseguimos apenas o relatório de gestão do ano de 2011 e, sobre os relatórios das 

Conferências Estaduais de Saúde, só tivemos acesso, através da internet, ao relatório 

da 7ª Conferência, realizada em 2011. Mesmo com algumas idas ao próprio Conselho 

Estadual de Saúde, a consecução desses documentos não foi possível, sob o 

pressuposto de que os relatórios não poderiam sair do Conselho. Diante dessas 

dificuldades, outra questão se apresenta: documentos fundamentais, que tratam de 

interesses públicos, não são socializados pela gestão estadual de saúde. 

 A delimitação do período de 2004 a 2012, para realização dessa dissertação, 

resulta das possibilidades que tínhamos de acesso aos dados, uma vez que só 

estavam disponíveis no site da SEPLAN os PPAs e as LDOs a partir de 2004. 

Portanto, o recorte do período possibilitou uma análise com informações mais 

homogêneas sobre os dados orçamentários, além disso, o período escolhido permite 

uma análise de dois mandatos da governadora Wilma de Farias e o primeiro mandato 

da gestão de Rosalba Ciarline.  

A investigação é um processo dinâmico e dialético, sempre aberta a novas 

descobertas. Portanto, no sentido de alcançar os objetivos desse estudo e de 

responder as nossas questões de pesquisa, esse trabalho foi estruturado em quatro 

capítulos. 
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Essa introdução, que justifica a importância desse estudo, bem como o 

percurso teórico-metodológico que se desenvolveu, apresenta também as 

dificuldades e o que foi possível alcançar no processo de pesquisa. 

No segundo capítulo apresentamos uma análise a respeito da política de saúde 

no Brasil, discutindo brevemente sobre os determinantes históricos que influenciaram 

o surgimento da Reforma Sanitária Brasileira. Apreendemos também a conjuntura 

histórica, econômica, política e social nas quais se desenvolveu essa Reforma, 

destacando a abertura democrática iniciada nos anos 1980 frente ao conservadorismo 

burguês herdado da ditadura militar. Trouxemos, ainda, como questão central nesse 

capítulo, a contrarreforma do Estado e seus rebatimentos na política de saúde, 

demonstrando que as políticas de ajuste fiscal, de orientação neoliberal, têm 

significado um retrocesso em termos de reconhecimento dos direitos sociais. No 

âmbito da saúde, os reflexos desse processo são ainda mais perversos, ocorrendo 

uma reconfiguração dos princípios fundamentais do SUS, uma ampla privatização das 

ações e serviços de saúde e uma crise crônica em termos de financiamento da 

política.  

O terceiro capítulo versa sobre a análise do processo de descentralização da 

saúde, presentes nas diversas Normas Operacionais Básicas (NOBS), nas Normas 

Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), no Pacto de Gestão de 2006 e no 

Decreto 7.508 de 2011, criados com o intuito de organizar o Sistema Único de Saúde, 

conforme os princípios da regionalização, equidade, universalidade e integralidade na 

atenção. Como esse capítulo se propõe a entender a gestão do SUS, analisamos 

também a importância da sociedade civil para a política de saúde, problematizando 

os debates que estão ocorrendo nas Conferências Nacionais de Saúde (e em uma 

Conferência Estadual de Saúde) sobre o financiamento e sobre o papel que os 

Conselhos de Saúde vêm assumindo na atual conjuntura. 

Sem perder de vista os determinantes que configuram o cenário da Política de 

saúde no Estado do RN, apresentamos, no quarto capítulo, a discussão sobre o 

financiamento da saúde a partir do momento que esta adquiriu o estatuto de direito 

universal. Na tentativa de situar o (a) leitor (a) nos debates, impasses e nas lutas pela 

vinculação de recursos para a saúde pública, problematizamos o financiamento da 

saúde e os novos contornos que se configuraram desde a regulamentação da Emenda 

Constitucional n. 29. Também dedicamos esse capítulo ao estudo sobre o 
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financiamento da saúde no Estado do RN, apresentando as tendências e prioridades 

do orçamento da saúde no Estado. 

As considerações finais sintetizam os resultados apreendidos durante a 

pesquisa; nesse ponto, colocamos algumas estratégias de luta frente à crise do 

financiamento da saúde em tempos de capitalismo financeiro. 
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2. A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA E OS REFLEXOS DA 

CONTRARREFORMA DO ESTADO NA POLÍTICA DE SAÚDE 
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2.1 A configuração da política de Saúde no Brasil: elementos para entender a 

urgência da Reforma Sanitária Brasileira 

 

A Reforma Sanitária Brasileira (RSB) surgiu no final da década de 1970 e tinha 

como referência os princípios contidos na “Reforma Sanitária Italiana, um movimento 

de intelectuais, estudantes3 e profissionais da área da saúde que lutavam contra a 

crise da saúde, a ditadura militar e por um projeto que viabilizasse um sistema público. 

A RSB defendia o conceito ampliado de saúde, resultado das condições de vida e de 

trabalho. Mais tarde, a RSB ultrapassou a esfera acadêmica e incorporou outros 

segmentos da sociedade, quais sejam: os movimentos populares de saúde, o sindical, 

o feminista, as Comunidades Eclesiais de Base e alguns parlamentares, que 

buscavam, naquele momento, superar o Estado ditatorial instalado em 1964.  

Desde o final do século XIX até a década de 1990, a política de saúde brasileira 

transitou do modelo de sanitarismo campanhista – repressor/militarista centralizado 

na forma truculenta como o Estado encarou o controle das epidemias durante a 

república velha, a exemplo da revolta da vacina obrigatória – para modelo médico 

assistencial privatista, que teve seu apogeu durante a ditadura militar, até chegar ao 

projeto neoliberal, no qual, coincidentemente ou não, a saúde é reconhecida enquanto 

direito social. Iremos discutir brevemente sobre a configuração desses modelos 

apontados pelo sanitarista Eugênio Vilaça Mendes (1999).  

Durante o modelo de sanitarismo campanhista, a economia Brasileira era 

baseada na produção do café e o intenso processo de industrialização induziu o 

aparecimento da assistência médica da Previdência Social. Ao cabo desse modelo, 

presenciava-se um esvaziamento das ações campanhistas, vistas como insuficientes 

para encarar as mudanças que surgiam. Esse período também é marcado por um 

duplo impasse; se por um lado a economia brasileira encontrava seu apogeu na 

atividade agroexportadora, por outro, as disputas internas entre as frações agrárias e 

as reivindicações dos movimentos urbanos, aumentavam.  Assim, a revolução de 

1930, encampada por setores secundarizados do núcleo central do Estado, recompõe 

forças sociais e políticas e desloca o poder dos grupos dominantes, composto 

especialmente pelos cafeeiros, para oligarquias não vinculadas ao café e, de forma 

difusa, pela presença das massas populares. 

                                                           
3 A articulação do movimento estudantil em defesa da RSB transcorreu por intermédio da Semana de 
Saúde Comunitária (Sesac) e do Encontro Científico dos Estudantes de Medicina (Ecem). 
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As cidades passam a ser cenários de fortes insatisfações populares, 

processadas desde um movimento operário, cuja organização se amplia para 

formação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), até as reivindicações de caráter 

democratizante das camadas médias e das novas gerações de militares (tenentismo). 

Dada à complexidade das forças contra-hegemônicas, o avanço do PCB em torno da 

Aliança Nacional Libertadora e a expansão da Ação Integralista (AIB, versão brasileira 

do facismo), evidencia a incapacidade de uma das frações da classe dominante em 

aglutinar em torno de si e de seus projetos uma ampla maioria, este fato abriu espaço 

para um golpe de Estado militar, sob o comando de Getúlio Vargas em 1937. 

(FONTES, 2005). 

A expansão econômica provoca um significativo adensamento urbano, fator 

decisivo para potencializar o movimento operário que, liderado por anarquistas e 

socialistas, colocou na arena nacional, os problemas da classe operária. A construção 

do Estado moderno decorre desse contexto, caracterizado pela centralização do 

poder político articulado às diferentes frações da classe dominante. Coercitivos com 

uns e complacentes com outros, este Estado, denominado “Estado de compromisso”, 

enquadrou especialmente aquela população que estava inserida no mercado formal 

de trabalho (os de carteira assinada), por meio dos sindicatos corporativistas e de 

instituições de um Estado de “Bem-estar” limitado, enquanto os camponeses e os 

trabalhadores rurais permaneceram sem direitos trabalhistas e/ou sociais.  

É no cerne dessas transformações societárias, que marcou o cenário brasileiro 

na década de 1930, que ocorre a formulação da Política de Saúde, sendo a partir de 

então organizada em dois subsetores: o de Saúde Pública e o de Medicina 

Previdenciária. A saúde pública apresenta como características: a criação dos 

Ministérios; a reorganização do Departamento Nacional de Saúde; a interiorização das 

ações para áreas de endemias rurais; coordenação dos Serviços Estaduais de Saúde; 

ênfase nas campanhas sanitárias e a criação de Serviços de combate às endemias. 

Por outro lado, a medicina previdenciária imprime a criação dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPS) substituindo as antigas Caixas de Aposentadoria e 

Pensões (CAPS)4, que consistiam em modelos de pensões vinculados às categorias 

                                                           
4 No ano de 1923, com a Lei Elói Chaves, surge a Previdência Social no Brasil e cria-se, 
concomitantemente, a primeira Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAPs), administradas por 
empresas e financiadas por empresários e trabalhadores. No ano de 1930 já existiam mais de quarenta 
e sete CAPs. 
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profissionais organizadas, portadoras de um poder de pressão, como os ferroviários, 

marítimos, bancários e industriais. Cumpre destacar que a Previdência Social assume 

um caráter contencionista, com vistas à acumulação do capitalista e por isso, coloca 

a assistência médica em segundo plano. 

No final do governo de JK promulga-se a Lei Orgânica da Previdência Social, 

que garantia a uniformização dos benefícios. Em 1966, os IAPs são substituídos pelo 

Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) e, com a criação deste, algumas 

mudanças surgem no setor saúde, tais como: privilegiamento da prática médica 

curativa em detrimento da saúde pública, criação de um complexo médico-industrial, 

através da intervenção do Estado, e o fortalecimento dos serviços privados. 

Vale ressaltar que, desde 1964 até meados dos anos 1980, o Brasil vivenciou 

um período de governos militares de caráter autoritário e burocrático, onde o Estado 

utilizou-se do binômio “repressão-assistida”, cooptando os mecanismos democráticos 

de representação política. Àquelas condições históricas imprimiram novos elementos 

de ordem política e econômica, provocando uma desmobilização e uma despolitização 

da sociedade. Durante a ditadura militar, apesar dos valores de procedência liberal 

inspirar a política econômica, visualizamos uma forte intervenção do Estado em todos 

os ramos das atividades produtivas e sociais. Vivia-se, um momento de forte 

repressão sobre as organizações da sociedade civil.  

O Estado assumia a função de empresário do mercado e repressor dos 

movimentos sociais com a substituição dos canais democráticos por “anéis 

burocráticos” (CARDOSO, 1975, apud TEXEIRA, 2011). A crescente intervenção do 

Estado foi um mecanismo que possibilitou a privatização da política pública. Para 

ilustrar este aspecto, seguem algumas tendências no setor saúde no início dos anos 

1970: 

 
a) Extensão da cobertura previdenciária, de forma abranger a 
qualidade total da população urbana e ainda parte da população rural; 
b) Reorientação da política nacional de saúde para uma prática 
médica curativo-individual, especializada e sofisticada, em detrimento 
de medidas de saúde pública, de caráter preventivo e interesse 
coletivo; 
c) Desenvolvimento de um padrão de organização da prática médica 
orientado em termos da lucratividade, propiciando a mercantilização e 
empresariamento da medicina através da alocação preferencial dos 
recursos previdenciários para compra de serviços aos prestadores 
privados; 
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d) Viabilização de um complexo médico-industrial com a crescente 
expansão da base tecnológica da rede de serviços e do consumo de 
medicamentos. (TEXEIRA; MENDONÇA, 2011, p. 202). 

 

  Entre 1964 e 1974, a estrutura hospitalar privada estava mais organizada e 

pressionava o financiamento através do Estado. Nesse contexto ditatorial, assistimos 

a extensão da cobertura previdenciária, com ênfase na prática médica curativa, a 

criação do complexo médico-industrial e a diferenciação do atendimento à clientela.  

A partir de 1974, o bloco do poder reciclou rapidamente a sua relação com a sociedade 

civil por não ter consolidado sua hegemonia ao longo de dez anos na sociedade. 

Assim, houve a necessidade de estabelecer novos canais de mediação, que 

legitimassem a dominação burguesa e suas consequências políticas, econômicas e 

sociais. (BRAVO; MATOS 2007).  

Não é demais destacar alguns fatos históricos que marcaram esse período 

supracitado: em 1974, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, houve a separação da área da previdência com a área do trabalho. Nesse 

contexto, foram implantados o Plano de Pronta Ação (PPA), que universalizou a 

atenção às urgências, e o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), através da lei 

6.118. Além disso, institui-se o Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social (FAS), 

instrumento destinado a financiar o investimento fixo de setores sociais, e criou-se 

também a DATAPREV, empresa de processamento de dados da Previdência Social, 

que viria a ter importante papel no controle e avaliação dos serviços de saúde.  

As ações do PPA combinadas com o FAS representaram um importante 

mecanismo de alavancagem de recursos para o setor privado. O FAS possibilitou a 

expansão e o incremento dos serviços hospitalares. Entre 1969 e 1984, deparamo-

nos com um crescimento de 465% da rede privada, sustentada em um modelo 

hospitalocêntrico. Por outro lado, são nítidas as correlações de forças que surgiam 

entre o PPA e a medicina de grupo, centralizadas na realização de convênio-

empresa.5 (MENDES, 1999) 

Em 1975, o modelo médico assistencial privatista foi instituído a partir da lei 

6.229, definindo as competências do setor público e privado e propondo mecanismos 

de integração e coordenação. Juntamente com a criação do Sistema Nacional da 

Previdência Social – SINPAS – em 1977, conformou-se a base jurídica legal do 

                                                           
5 O primeiro convênio-empresa que se firmou foi entre o IAPI e a Volkswagen em maio de 1964. Em 
1977, já existiam 4.699 convênios, constituindo uma cobertura de 10% da população previdenciária. 
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sistema de saúde vigente nos anos setenta.  Essa lei emergiu em sintonia com a Lei 

do Sistema Nacional de Saúde, resultante do movimento de organização 

previdenciária, que tinha por objetivo a centralização administrativa e a expansão da 

população previdenciária. Fruto de um processo de especialização das organizações 

previdenciárias surge o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS). 

Portanto, pode-se inferir que, a Política de Saúde nos anos 1970, estava 

configurada no seguinte formato: O Estado como grande financiador do Sistema 

através da Previdência Social, o setor privado como maior prestador de serviços de 

assistência médica e o setor privado internacional como principal produtor de insumos. 

Decerto, a crise que perpassava a saúde no Brasil exigia respostas contundentes do 

Estado, nesse momento, setores da arena sanitária já discutiam sobre uma Reforma 

na Política de Saúde e defendiam uma saúde pública de acesso universal e o 

reconhecimento de que saúde não se reduz à ausência de doença. 

 Com o fim da ditadura militar foi possível avançar na concepção de direitos 

sociais, especialmente após o novo texto Constitucional de 1988, no entanto, as 

heranças do período autoritário dificultaram o processo de abertura democrática. 

Realizaremos agora uma breve análise sobre a conjuntura política, social e econômica 

do período pós-ditadura, no sentido de entender em que contexto surge a Reforma 

Sanitária Brasileira. 

 

2.1.1 A conjuntura brasileira nos anos 1980: entre o conservadorismo burguês 
e a abertura democrática. 

 

Todo estudo que envolve a vida social exige, necessariamente, uma apreensão 

sobre os processos históricos que o antecederam. É, portanto, a partir desse 

pressuposto que daremos continuidade a nossa discussão, entendendo os fenômenos 

sociais que envolveram a política de saúde e a luta pela Reforma Sanitária.  

Nesse sentido, Fiori foi categórico na discussão que apresentou sobre o cenário 

brasileiro nos anos 1970 - 1980: 

 

Erraram os teóricos, equivocaram-se os políticos e frustram-se os 
reformistas. Os primeiros erraram ao considerar que a transição 
democrática, no Brasil foi, apenas, uma transição pactuada. Os 
segundos equivocaram-se ao construírem suas estratégias 
democratizantes sobre o suposto de que a crise econômica que o Brasil 
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enfrentava, desde o início da década de oitenta era conjuntural e não 
comprometeria jamais uma estrutura industrial solidamente constituída 
e preparada para o salto rumo a uma sociedade democrática e de 
consumo de massas. Frustraram-se os últimos, por fim, ao acreditar que 
apenas a força das leis e das reformas administrativas seria suficiente 
para ampliar a cidadania e comprometer o Estado com suas 
responsabilidades democráticas, liquidando, assim, longa vida social 
das nossas elites e do poder público com a grande maioria da população 
(FIORI apud MENDES, 1999, p. 19). 

 

O autor revela como três camadas distintas da sociedade encararam as 

transformações sociais que se processaram no Brasil, nos anos 1980, “a chamada 

década perdida para a burguesia”. O cenário político que determinava aquele contexto 

de mudanças resultou, por um lado, das mobilizações e pressões da sociedade na 

luta por direitos; e por outro lado, pela concessão de políticas sociais, por parte do 

Estado, para a classe trabalhadora, no sentido de manter a acumulação capitalista. 

 Destarte, é pela exploração do trabalho humano que se realiza a mais-valia e 

os lucros do capitalista; e, para sustentar a intriceca relação produção/distribuição e 

consumo, o capital necessita, fundamentalmente, do trabalhado. Portanto, as políticas 

sociais são funcionais ao capital, tanto pelo viés político – por significarem 

mecanismos de legitimação do poder – quanto pelo econômico – ao possibilitarem o 

aumento da produtividade do trabalhador e a demanda do consumo. 

Para discutir sobre essas determinações, adentremos agora, na década de 

1980, período em que, na conjuntura internacional, o capital enfrentava um contexto 

de crise estrutural iniciada nos anos 1970 – decorrente do choque do petóleo e de um 

endividamento sem precedentes. No Brasil, apesar do capitalismo já manifestar sinais 

de crise na década de setenta, diferente dos outros países, as orientações 

conservadoras da burguesia para enfrentar esse contexto só passaram a ganhar solo 

fértil, ironicamente, a partir da abertura democrática iniciada nos anos oitenta.  

Nesse momento (1980), o país já enfrentava as consequências da crise do 

endividamento externo. Uma divida que se inicia nos anos 1970, em plena ditadura 

militar, sem nenhuma transparência - só para se ter ideia, quando ocorreu o golpe de 

1964 a dívida era de 2,5 bilhões de dólares, em 1985, quando o último general foi 

deposto, a dívida já últrapassava os 100 bilhões de dólares (GONÇALVES; POMAR, 

1996). Naquela década (1970), houve uma oferta considerável de recursos, resultante, 

principalmente, do fim da paridade dólar/ouro que os Estados Unidos se 
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comprometeram em 19446, quando incentivaram países a fazerem suas trocas 

internacionais, investimentos e reservas na moeda americana dólar, afirmando que 

esta era equivalente ao ouro – que Marx caracterizou como dinheiro universal, 

podendo ser trocado por qualquer outra mercadoria – No entanto, em 1971, 

Richard Nixon, Presidente dos EUA, anunciou o fim da paridade, tal fato ocasionou 

uma queda do padrão dólar, especialmente pela grande emissão de moeda. Diante 

desses fatores, os EUA e outros países passaram a oferecer empréstimos com taxas 

relativamente baixas em um período extenso de carência, entre quatro a cinco anos. 

Em 1979 quem passa a controlar esses empréstimos são os bancos, a partir de então, 

as taxas iniciais de juros de 4% ao ano foram elevadas a 20,5%, processo que acabou 

provocando crise em vários países Latino Americano sem 1982. 

O Brasil, já endividado, recorre ao FMI. Nossa primeira carta firmada com o 

fundo monetário foi em 1983. Nessa época, o organismo financeiro já exigia o corte 

dos gastos sociais, o incentivo as privatizações, medidas tributárias e primavam pela 

renegociação da dívida brasileira com os bancos privados credores, na perspectiva 

de que toda a dívida - pública e 70% da privada – fossem assumidas pelo banco 

central.  

Diante da crise que se estabelecia, os governos democráticos foram incapazes 

de romper com a submissão e continuaram estabelecendo acordos que 

comprometiam a sua autonomia, algumas exceções são identificadas na literatura, a 

exemplo do plano econômico coordenado por Dilson Furano no governo de Sarney, 

que objetivava maior autonomia; no entanto, tal plano se deparou com a intimidação 

americana, que buscava quebrar a espinha dorsal do plano cruzado, sobre o 

pressuposto de que este apresentava características econômicas populistas 

(BEHRING, 2003). 

A média da inflação durante esses anos foi de 200% ao ano, o setor público 

vivenciava profundas dificuldades financeiras e, para reverter esse quadro, foram 

realizados dez ajustes fiscais e sete máxi/mini desvalorização da moeda (SOARES, 

2003) mas nada surtiu efeito. Estávamos diante de uma crise que comprometia todas 

as dimensões da vida em sociedade. A tabela abaixo revela o índice de Gini7de países 

latino-americanos durante as décadas de 1980 e 1990: 

                                                           
6 O compromisso assumido pelos EUA em 1944 refere-se aos acordos Bretton Woods. 
7O Coeficiente de Gini consiste em um índice utilizado comumente para medir a desigualdade de renda 
e recebe esse nome por ter sido desenvolvido pelo italiano Corrado Gini. De acordo com essa medida 
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Tabela 1. Desigualdade social nos países da América Latina durante as décadas 

de 1980 – 1990. 

 

Países Índice de Ginina déc. 

1980 (em %) 

Índice de Ginina déc. 

1990 (em %) 

Argentina 37,5 42,3 

Uruguai 37,9 30,1 

México 32,1 41,4 

Brasil 49,3 e 54,3 53,5 

Fonte: Adaptado de Reinaldo Gonçalves (1999)/ elaboração própria. 

 

A tabela demonstra que a desigualdade de renda diminuiu na década de 1990, 

a exeção foi o caso do Chile (que não aparece na tabela) e do Uruguai. Gonçalves 

(1999) atribui dois fatores que influenciaram na desconcentração de renda: o controle 

da inflação e a retomada do crescimento econômico. Mesmo considerando que a 

década de noventa representou um retrocesso em termos de lutas e direitos sociais 

para a classe trabalhadora, percebemos que as consequências da crise foram mais 

dramáticas durante a “década perdida” (1980). 

Como já observamos, a herança da ditadura militar é de estagnação 

econômica. Mas, no cenário político, novos atores surgiram ainda no período ditatorial, 

a exemplo daqueles que defendiam a reforma na política de saúde e nas condições 

de vida da população brasileira. A partir de agora, iremos nos alongar sobre a 

participação desses sujeitos na conjuntura brasileira nos anos oitenta. 

Durante a ditadura militar, vigorou um movimento político de massas 

denominado “diretas já”, a população exigia a abertura democrática, através das 

eleições diretas, e o fim da carístia, que vinha se fortalecendo desde as greves do 

ABCD paulista em 1978-79. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégiado Eleitoral, se 

configurou como uma resposta conservadora contra a revolução e, mesmo com as 

eleições de Sarney as demandas da classe trabalhadora não foram incorporadas, os 

formuladores do plano de governo da “nova república” reconheceram que, naquele 

momento de crise só faria sentido apresentar propostas como: continuar com as 

importações ou com o desenvolvimento industrial e tecnológico. Por isso, priorizaram 

                                                           
quanto mais próximo de 1 for o índice maior é a desigualdade. O índice que aparece na tabela é o 

coeficiente expresso em pontos percentuais (igual ao coeficiente multiplicado por 100). 
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a renegociação da dívida, a reestruturação financeira do setor público e o combate à 

inflação e às taxas de juros. Estavámos diante de um governo que afirmava seu 

compromisso com a aliança democrática, mas já assumia as idéias liberais e a política 

industrial (BEHRING, 2003). 

Com a abertura democrática, eram necessárias novas regras políticas que 

estabelecessem esse Estado de “direito”, tendo em vista que a ditadura militar deixou 

uma enorme divida - política, econômica e social - para os brasileiros. Por isso, foi 

elaborada uma nova Constituição em 1988. No novo texto constituinte, houve a 

reafirmação da liberdade democrática, dos direitos trabalhistas e sociais, da reforma 

agrária, dentre outros. Muito embora a CF/88 tenha avançado no reconhecimento dos 

direitos humanos, sociais e políticos, também foi reflexo de descontentamento, em 

virtude de alguns traços conservadores que prevaleciam no seu texto, quais sejam: a 

obrigação de prestar serviço militar no Brasil, a manutenção das prerrogativas no 

Executivo, como as medidas provisórias e no aspecto econômico. Diante disso, houve 

intensas mobilizações sociais que culminaram na elaboração de 122 emendas 

populares, mas que não tiveram êxito. 

 Em que pesem as contradições, foi somente a partir da CF/88 que a saúde 

adquire estatuto de política Universal, devendo ser garantida pelo Estado, mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos. Para tanto, foi necessária uma grande reforma na política de saúde, no 

sentido de exigir o reconhecimento da política enquanto direito fundamental do ser 

humano e na perspectiva de reformular o conceito de saúde/doença arraigado na 

nossa sociedade. 

 

2.1.2 Aproximações teóricas sobre os fundamentos da Reforma Sanitária 

Brasileira: a importância dos sujeitos políticos na luta pelo SUS. 

 

Nos marcos dos anos 1980, a sociedade brasileira vivenciou um processo de 

“redemocratização política” – já explicitado brevemente nesse capítulo – que 

“superou” o regime ditatorial instaurado em 1964 e (possibilitou) o reconhecimento, 

em termos legais, dos direitos humanos, políticos e sociais. A partir da Reforma 

Sanitária, iniciada ainda na ditadura militar, e da CF/88, a política de saúde passa a 

ser configurada por um Sistema Único de Saúde. 
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As Reformas sempre compreenderam Reformas administrativas, uma vez que 

provocam mudanças no aparelho institucional, no entanto, as Reformas Sanitárias 

buscaram produzir transformações sociais e políticas. 

De acordo com as análises de Texeira: 

 

A meu ver, o conceito de Reforma Sanitária refere-se a um processo de 
transformação da norma legal e do aparelho institucional que 
regulamenta e se responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e 
corresponde a um efeito deslocamento do poder político em direção às 
camadas populares, cuja expressão material se concretiza na busca do 
direito universal à saúde e na criação de um sistema único de serviços 
sob a égide do Estado. (TEXEIRA, 2011, p. 39). 

 
 Imperava no Brasil, antes do SUS, um modelo de saúde que excluía grande 

parcela da população. De um lado estavam as campanhas sanitárias, de outro a 

filantropia, a medicina liberal, previdenciária e depois as empresas médicas. A partir 

da era Vargas, houve o reconhecimento do direito à saúde apenas para aqueles que 

estavam inseridos no mercado formal de trabalho e, por consequência, eram 

contribuintes do sistema previdenciário. Diante desse contexto de “exclusão”, a 

Reforma Sanitária surge na defesa de um sistema único/ universal, independente de 

contribuição feita anteriormente. A partir do reconhecimento dessa reforma, todos os 

cidadãos, independente da condição econômica, passam a ter acesso aos serviços 

de saúde. 

 O que estamos querendo destacar é que, além de se caracterizar como uma 

mudança do poder político, a Reforma Sanitária propõe uma transformação social, 

uma vez que, a saúde passa a ser entendida como resultante das condições de vida, 

alimentação, lazer, acesso e posse da terra, transporte, emprego, moradia, e não 

apenas ausência de doença; desenvolve uma nova ética profissional e constrói 

alianças políticas na luta pelo direito à saúde, além da criação de instrumentos de 

gestão democrática e do controle social.  

As bases de construção desse projeto de Reforma Sanitária irá desaguar na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, considerada um marco histórico para a saúde no 

Brasil, primeiro por seu caráter democrático (diferente das anteriores – sem a 

participação efetiva da população – a VIII Conferência contou com a presença de 

milhares de delegados de quase todas as forças sociais ligadas à saúde),depois 

porque simbolizou o início de um processo de controle social que se iniciava nas 

Conferências municipais, seguidas das estaduais até a nacional. Nesta ocasião, o 
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movimento de reforma sanitária articulado aos movimentos sociais apresentaram suas 

propostas e buscaram sintetizar a compreensão da saúde como direito de todos e 

dever do Estado. 

Podem ser sinalizados três direcionamentos básicos das estratégias de luta 

pela reforma sanitária: a politização da questão saúde, a alteração da norma legal 

necessária à criação do sistema único universal de saúde e a mudança das práticas 

institucionais sob a orientação dos princípios democráticos. No âmbito dessas 

mobilizações foi possível inserir, na Constituição Federal de 1988, a saúde como um 

direito Universal. 

Apesar de ter surgido por intelectuais do setor saúde, o movimento sanitário 

volta-se, principalmente, para atender às necessidades das classes subalternas, ao 

tempo que, fere interesses do grande capital na área da saúde. É oportuno destacar 

que a luta por esse projeto se insere em um contexto macroestrutural de luta contra a 

hegemonia – conceito definido por Gramsci - da sociabilidade burguesa. (GALLO; 

NASCIMENTO, 2011). 

Podemos analisar tal Reforma em cinco momentos: ideia, proposta, projeto, 

movimento e processo. (PAIM, 2009). Alguns acontecimentos demarcaram o momento 

‘ideia’ da Reforma. Dentre estes, podemos citar a defesa da tese O Dilema 

Preventista, em 1975, de autoria de Sérgio Arouca; a criação do Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (Cebes), em 1976, e da Associação Brasileira de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva (ABRASCO), em 1979. Esses acontecimentos surgiram em uma 

profunda crise na nossa sociedade: ao mesmo tempo em que o Brasil conseguiu, no 

período do denominado “milagre econômico”, aumentar sua economia, foi flagrante a 

morte das suas crianças, a fome e a miséria. Nessa direção, já aparecia, em alguns 

setores da sociedade, a idéia de saúde versus democracia. No entanto, era sabida a 

impossibilidade de democratizar saúde em um país que vivia sob a égide da ditadura 

militar. Portanto, o ponto de partida era alcançar a democracia para, só assim, garantir 

saúde à população. Essa empreitada teve repercussões na área médica com a 

criação do Cebes; com a disseminação de sindicatos que não representavam os 

interesses democráticos; a criação do Parlamento de Saúde, através das Associações 

das comissões de saúde nas Assembléias Legislativas estaduais; com os sindicatos 

dos trabalhadores que criaram os departamentos sindicais de saúde e com as 

Universidades que atuaram de forma decisiva na crítica ao modelo de saúde vigente. 
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O momento ‘proposta’ envolve um conjunto de princípios e propostas 

difundidas no I Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, 

realizado em outubro de 1979 (BRASIL, 1980 apud PAIM, 2009, p. 92). Naquela 

ocasião, a CEBES apresentou a programática do movimento sanitário e conseguiu a 

adesão de parlamentares e sindicalistas. No documento apresentado, as propostas 

possuiam as seguintes características: a) O reconhecimento do direito universal e 

inalienável ao ser humano; b) a apreensão das condições de alimentação, 

saneamento, habitação, emprego, salário, etc.; c) a responsabilidade parcial das 

ações médicas, individuais e coletivas na promoção da saúde; d) o reconhecimento 

da saúde enquanto direito social e a responsabilidade da coletividade e do Estado em 

sua representação, devendo este último, garantir o acesso às demais políticas sociais 

e econômicas (FLEURY, 1997). 

Para que essas propostas fossem concretizadas, também foram enunciadas 

alguns determinantes fundamentais, quais sejam: a crítica às empresas médicas; a 

luta pela gratuidade através da criação do Sistema Único de Saúde; o estabelecimento 

de mecanismos financeiros capazes de garantir a efetivação das ações; a 

descentralização dos serviços; e a participação da população por meio do controle 

social. 

O terceiro momento, denominado por Jairnilson Paim como ‘projeto’, refere-se 

ao planejamento e realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 

considerada um marco histórico para a saúde pública brasileira. Em um dos encontros 

preparatórios dessa Conferência - que se realizaram em praticamente todo o território 

brasileiro -, em uma cidade no interior do Paraná, onde estava organizada uma 

Comissão Nacional sobre Saúde, chamou atenção, a fala de um camponês, ao afirmar 

que “saúde é a possibilidade de trabalhar e ter acesso à terra”, reproduziu Sérgio 

Arouca na palestra de abertura da 8ª CNS. As pessoas já entendiam que para se ter 

saúde é necessário “morar bem, comer bem, ter um emprego, ter acesso à terra e a 

renda”, o movimento sanitário já caminhava a passos largos. 

O momento ‘movimento’ na Reforma Sanitária corresponde à dimensão 

política, ideológica e cultural pela transformação social. O movimento começou com 

alguns profissionais da saúde, chegou à universidade e ultrapassou essa esfera 

através da participação das associações de bairros, de algumas igrejas e sujeitos 

individuais. A população queria entender por que os profissionais de saúde estavam 

concentrados nos principais centros urbanos; por que a maioria dos serviços só 
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chegavam nas regiões Sul e Suldeste; quais os motivos que levaram o sucateamento 

das indústrias farmaceuticas e que Sistema de saúde é esse que não atende as 

necessidades de ninguém. Essas inquietações foram manifestadas na abertura da VIII 

Conferência Nacional, proferida pelo professor Sérgio Arouca, sanitarista e militante 

da Reforma Sanitária.  

O momento ‘processo’ diz respeito a um conjunto de atos e espaços onde se 

concretizaram os objetivos da Reforma Sanitária: a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), da 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS) e da Constituição Federal de 1988, 

e os processos que sucederam desde então. 

Em março de 1986, aconteceu, em Brasília, a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, com um caráter absolutamente distinto das outras Conferências que já tinham 

ocorrido, não se tratava mais de realizar reformas na saúde, era chegada a hora da 

criação de um novo sistema que contemplasse todas as pessoas da sociedade, 

contribuintes ou não, pobres e ricos, negros, brancos, índios; estamos falando de um 

Sistema Universal. Foram membros privilegiados desse momento a sociedade civil 

(associações de bairro e outras entidades). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que saúde, além da 

simples apenas ausência de doença, deve ser entendida como um bem-estar físico, 

social, afetivo, econômico e político. Partindo desse conceito amplo de saúde, a VIII 

CNS foi um momento de pensar as necessidades reais e concretas de mudar o 

sistema de saúde. Entendeu-se, portanto, que apenas as mudanças nas leis seriam 

insuficientes; era necessário uma transformação social ou até suprapartidária, 

conforme afirmou Arouca na abertura dessa Conferência. 

Diante das discussões que se estenderam na CNS –a ampliação do conceito 

de saúde, a importância de uma política de recursos humanos, o reconhecimento da 

saúde enquanto direito fundamental, o novo sistema de saúde com reorganização em 

direção à descentralização, as formas de financiamento e a crítica contundente às 

empresas médicas – algumas entidades privadas se retiraram do evento, pois o novo 

sistema não privilegiava os seus interesses. 

Os momentos supracitados: ‘ideia’, ‘proposta’, ‘projeto’, ‘movimento’ e 

‘processo’, da Reforma Sanitária Brasileira, mobilizaram as forças sociais que lutavam 

em defesa da democracia e de um novo projeto para a sociedade brasileira. Por isso, 

podemos afirmar que a Reforma Sanitária Brasileira (RSB), diferente das outras 
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Reformas, configura-se como uma ideia/proposta/projeto/movimento e um processo 

dialético, pois não defende uma causa isolada, entende a saúde dentro da correlação 

de forças existentes, e por isso defende um projeto societário para além do capital. 

Ao transpor sobre essas análises iniciais de como surgiu a RSB, é importante 

destacar outros elementos que impulsionaram a construção do SUS. O primeiro 

argumento que nos chama atenção é entender que a saúde é um processo vital, pois 

envolve a vida e a morte dos seres humanos. A saúde plena, definida na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, “é resultado das formas de organização social da 

produção, aos quais podem gerar grandes dificuldades nos níveis de vida”. O que 

estamos querendo enfatizar é que a luta pela saúde envolve um conjunto de fatores 

que transcendem essa esfera. Lutar por saúde é lutar por melhores condições de vida, 

de alimentação, de renda, de educação, de habitação, de trabalho, transporte, lazer e 

liberdade. É, na verdade, lutar pela transformação da sociedade.  

A Reforma Sanitária surge como um pensamento centrado em duas 

dimensões: de um lado, o movimento propõe a superação dos limites da medicina 

previdenciária; de outro, busca alternativas para à crise que perpassava a saúde 

durante o autoritarismo. Para romper com o modelo de seguro social, o movimento 

sugeria o aprofundamento teórico e a politização da saúde - frente às correlações de 

forças presentes naquele momento. Como forma de enfretamento da crise, surge o 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), em 1976, e a Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (ABRASCO), em 1979. (AROUCA, 2003). 

Uma das marcas da Reforma Sanitária é que ela foi posta em um momento de 

crise de hegemonia. Na ditadura militar, até mesmo entre os técnicos do governo, 

questionava-se o caos na saúde. Diante da profunda crise no setor, o Ministério da 

Saúde implantou diversos programas verticais, a exemplo dos Programas de 

Extensão de Cobertura (PEC). Nos limites dessas políticas racionalizadoras, 

deparamo-nos com a defesa da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde. 

A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, a Reforma Sanitária passa a 

se constituir enquanto Projeto, não mais como proposta. Nessa Conferência, que 

contou com a presença de mais de quatro mil pessoas, foi apresentado um conjunto 

de trabalhos técnicos desenvolvidos pela Comissão Nacional da Reforma Sanitária. 

Nos grupos de trabalhos foram discutidos temas relacionados à saúde como direito 

fundamental/Universal, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o 

financiamento setorial. Tais trabalhos, por suas especificidades, iriam influir, em 1987, 

http://www.abrasco.org.br/noticias/
http://www.abrasco.org.br/noticias/
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na construção de dois processos bastante significativos: a implantação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na elaboração da nova Constituição 

brasileira. (MENDES, 1999). 

O SUDS procurou agilizar o processo de descentralização, buscou fortalecer o 

setor público, desestabilizar o INAMPS, enfraquecer o setor privado contratado e 

fortalecer o segmento filantrópico. No entanto, os avanços realizados pelo SUDS na 

área da saúde não foram suficientes para superar as relações clientelistas e 

corporativistas entre Estado e sociedade. Na verdade, o Sistema Único 

Descentralizado da Saúdevalorizava o setor privado contratado em detrimento da 

implantação dos distritos sanitários. 

Paralelo à vigência do SUDS, estava ocorrendo a elaboração da CF/88 que, na 

sua trajetória, ia incorporando os objetivos da Reforma Sanitária. Segundo Carvalho 

(2002), a CF/88 representou um novo paradigma para o País, pois foi posta no 

contexto da redemocratização dos anos oitenta. A referida Constituição nasceu da 

base, das entranhas da própria sociedade civil organizada, que se reuniu para discutir 

as propostas e premissas a serem incorporadas. “A Constituição tem, pela primeira 

vez, entre seus artigos, toda uma seção referente à saúde.” (CARVALHO, 2002). 

Parte dos desfechos da RSB encontra-se no art. 196 da CF/88, quando afirma 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado prover esse direito, mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos. O acesso às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação em 

saúde deverá ser universal e igualitário. O referido artigo esboça, de forma geral, os 

três princípios fundamentais do SUS: a Universalidade, que garante o acesso de todos 

os sujeitos sociais, contribuintes ou não, à política de saúde; a Integralidade do qual 

se entende que para garantir saúde é necessário que a população tenha acesso aos 

serviços de promoção; promover saúde significa dizer que a população deverá morar 

bem, ter o direito ao lazer, à atividade física, à renda, ao saneamento básico, dentre 

outras políticas fundamentais que ultrapassam a esfera da saúde; de proteção, e 

proteger a saúde significa priorizar a prevenção de violência, de acidentes de trânsito 

(incentivando o uso do cinto de segurança e a extinção do consumo de drogas), de 

doenças sexualmente transmissíveis (realizando campanhas para o uso dos métodos 

contraceptivos); do consumo de alimentos tóxicos e inorgânicos (através das ações 

de prevenção realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA); e 

as ações de recuperação em saúde diz respeito a garantia do atendimento desde o 
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diagnóstico da doença à reabilitação do usuário; e o terceiro princípio, da Equidade 

em saúde, que é na verdade, assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo 

com a complexidade que cada caso requeira, partindo do pressuposto de que todo 

cidadão é igual perante o SUS e deve ser atendido conforme suas necessidades. 

De acordo com a CF/88, as ações e os serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada, organizadas em torno de três diretrizes: 

descentralização, com direção única para cada esfera de governo; atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais e participação da comunidade (BRASIL, Constituição de 1988, art.198).  

No entanto, esses princípios precisavam de uma regulamentação, o que 

culminou, em 1990, com as Leis 8.080 e a Lei 8.142. A Lei 8.080 regulamenta 

praticamente todo o sistema, dispondo acerca dos objetivos, princípios e diretrizes, 

organização, direção e gestão, competências e atribuições, serviços privados de 

assistência à saúde (de caráter complementar, quando o SUS não tiver condições de 

oferecer o serviço), recursos humanos, financiamento e sobre as disposições 

transitórias. A Lei 8.142 é de caráter complementar, pois tem como objetivo completar 

as lacunas deixadas pela 8.080. A mesma trata de dois assuntos vetados pelo 

presidente Collor de Melo na Lei anterior: a questão da participação da comunidade, 

através da criação de Conselhos e Conferências de saúde e sobre o financiamento 

incluindo a transferência intergovernamental de recursos financeiros, conforme atesta 

Carvalho (2002). 

 
2.2. A contrarreforma do Estado e o desmonte dos direitos na década de 1990. 
 

“As pessoas já não querem saber disso. E não aceitam que seja dado 
o nome de reforma ao que, em sentido próprio, não passa de uma 

contra-reforma, um retorno à antiga ordem social, ao mundo 
abominável descrito por Dichens e Zola” (RAMONET, 1998, apud 

BEHRING, 2003, p. 57) 

 

No ínicio desse capítulo já fizemos alusão à conjuntura política, econômica e 

social em que se desenhou a Reforma Sanitária Brasileira: a crise do endividamento, 

as altas taxas de inflação e os rebatimentos do choque do petróleo, eram 

características presentes no período em que se iniciou um processo de abertura 

democrática. É bem verdade que a redemocratização possibilitou avanços para a 

sociedade brasileira, principalmente para a política de saúde com a criação do SUS e 
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sua inserção na CF/88. No entanto, os reflexos da crise transformaram as “reformas” 

em contrarreformas do Estado, provocando a desregulamentação dos direitos sociais 

pouco tempo depois de serem legalmente reconhecidos. Partindo desse pressuposto, 

passaremos a discutir as inflexões desse período na política de saúde. 

Frente à crise que se instaurava no país nos anos 1980, as esperanças 

parecem ser renovadas nas eleições para presidência, em 1989, quando Lula e Collor 

de Melo disputaram as eleições. Os dois candidatos apresentavam projetos 

antagônicos, embora ambos afirmassem uma forte rejeição ao passado e a classe 

dominante não tinha representante no momento. As eleições foram para o segundo 

turno e quem saiu vencendor foi Collor de Mello. 

Quando assumiu a presidencia, Collor de Melo priorizou no seu plano de 

governo o controle imediato da inflação, articulado à gestão da dívida, através de 

medidas de orientação neoliberal. O Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, previa o 

bloqueio de 66% de ativos financeiros disponíveis. Pouco tempo depois, esses 

recursos foram progressivamente desbloqueados, inclusive com recursos 

destribuidos para o antigo Conselho Nacional de Serviço Social, atual Lei Orgânica da 

Assistência Social. Embora o Plano tenha conseguido equilibrar as finanças do país, 

as reformas administrativas provocaram o aumento do desemprego, restrição de 

crédito e política salarial, que desaguaram numa recessão generalizada.  

Diante desse contexto e do fracasso do Plano Brasil Novo, Collor opta por 

reformas estruturais e inicia um programa de privatizações, além de incentivar a 

entrada do mercado externo aqui no Brasil. Na verdade, os planos de governo de 

Collor não deram certo devido aos seguintes fatores que Behring (2003) aponta: a 

liberalização comercial sem o controle da diversificada economia; o fracasso da 

reforma administrativa que objetivou reduzir o setor público; o corte de subsídios 

agrícolas, ocasionando a queda da safra 1990-1991 e as infelizes medidas contra a 

hiperinflação. Na verdade, Collor não mantinha relações saudáveis na política e 

evitava os segmentos organizados da sociedade. 

No que se refere ao enfrentamento da questão social, Collor optou pelo 

clientelismo, como ocorreu com as subvenções sociais supracitadas. Além da figura 

da primeira-dama à frente da Legião Brasileira de Assistência (LBA), o presidente 

também vetou a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e não 

demonstrou interesse em implementar a Política de Seguridade Social. Tal governo 

priorizava a abertura comercial e a reestruturação produtiva. Aumentando assim, o 
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desemprego e as insatisfações populares. Esse contexto irá ocasionar a ida dos 

estudantes para as ruas – “os caras pintadas”– pelo impeachment de Fernando Collor 

de Melo em 1992. Com o impeachment, Itamar Franco (vice de Collor) assume a 

presidência, naquele momento alguns avanços limitados,como a regulamentação da 

LOAS, foram registrados. Esse presidente estalebece articulações políticas com o 

então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), próximo candidato à 

presidência. 

O país necessitava, naquele momento, com a mais profunda urgência, de uma 

estabilização fiscal. Surge então o Plano Real, capitaneado pelo então Ministro da 

Fazendo, FHC. Os brasileiros já desacreditados e sufocados com uma inflação de 

50% no mês de julho de 1994 (BEHRING, 2003) acabaram votando na moeda. Na 

verdade, não foi FHC que viabilizou o plano, ele foi escolhido, pelo programa de 

estabilização do FMI e pelas reformas preconizadas pelo Banco mundial, para 

viabilizar o plano real no Brasil (FIORI, 1994). Apesar de tal plano ter conseguido 

estabilizar a inflação, houve o agravamento do déficit das contas públicas, com juros 

altíssimos para assegurar a presença de capitais estrangeiros. 

Feitas essas precisões, a política de saúde irá esbarrar, a partir dos anos 1990, 

em um novo cenário político no Brasil: a ofensiva neoliberal. Essa conjuntura 

representa um retrocesso nas conquistas populares dos anos 1980. As políticas de 

orientação neoliberal, consagradas pelo “Consenso de Washington”, apresentavam 

como características um conjunto de regras, relativamente padronizadas a serem 

aplicadas em diferentes países e regiões, na tentativa de obter apoio econômico e 

político dos países centrais e dos organismos internacionais, o objetivo principal era 

manter a estabilização aliada a políticas liberalizantes (SOARES, 2003). 

Tem-se a impressão, no contexto neoliberal, que os direitos conquistados pela 

CF/88 limitaram-se à formalidade. A apropriação do fundo público intensificou o 

processo de privatização das políticas públicas,com isso, a saúde foi um dos setores 

mais atingidos. Bravo aponta que estão em disputa dois projetos de saúde no Brasil, 

quais sejam: “o projeto da Reforma Sanitária e o projeto de saúde articulada ao 

mercado ou privatista.” (BRAVO, 2006). O primeiro compreende a saúde como direito; 

e o segundo como prática mercantilista. A iniciativa privada, que deveria assumir 

caráter complementar, quando o Sistema Único de Saúde não tiver condições de 

oferecer os serviços, de acordo com a legislação em vigor (Lei 8.080/90), passa a ser, 
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nesse contexto, a principal via de acesso, e acaba se sobrepondo ao projeto sanitário. 

No entanto, para as massas trabalhadoras, o SUS se constitui como única alternativa.  

Esse cenário de crise que a sociedade brasileira ainda vivencia colocava em 

cheque a saúde universal, permeada pela tensão dos dois projetos citados: o projeto 

neoliberal, considerado hegemônico; e o projeto de reforma sanitária, tendo por base 

uma forte contraposição à ordem hegemônica vigente. 

Entre esses dois projetos existem uma série de contradições, sejam de ordem 

técnica, ideológica ou política. No centro das estratégias neoliberais, está a redução 

do Estado para os gastos sociais, a privatização das políticas sociais e a naturalização 

da questão social, já o projeto de reforma sanitária propõe uma política de saúde de 

acesso universal e uma responsabilização do Estado para garantir a saúde enquanto 

direito fundamental. Percebemos, então, que as duas propostas são excludentes e 

contraditórias, com objetivos que se opõem na sua essência. 

Ora, os sanitaristas no governo e na Constituinte, ao defenderem a saúde como 

direito Universal e ao tentarem adequar o Estado às novas responsabilidades, foram, 

em certa medida, derrotados pela crise fiscal e política que atingia o país. Já não se 

vislumbrava mais, no Brasil, aquele industrialismo e desenvolvimento de outrora.  

Como universalizar a política de saúde, até então restrita aos que estavam 

inseridos no sistema previdenciário, em um contexto de crise econômica? Surge então 

o que podemos denominar de projeto conservador na área da saúde. Sob a 

hegemonia neoliberal, há uma reciclagem do modelo médico-assistencial privatista. 

Dando sequência a esse esforço de compreender a influencia neoliberal na 

política de saúde, podemos destacar três características fundamentais: privatização, 

descentralização e focalização. 

O processo de privatização na saúde vem constituindo um mercado quase 

imensurável, e o que é pior, com o incentivo e apoio do próprio Estado. Aqueles que 

não têm dinheiro para pagar um plano de saúde se submetem a precarização dos 

serviços oferecidos pelo SUS, o que é socialmente injusto. 

O principio da universalidade passa a se confundir com a focalização, os 

serviços sociais públicos passam a ser dirigidos, nessa sociabilidade, para os setores 

mais pobres. Essas políticas se materializam no “agrado” a população subalterna e 

não possuem o mínimo de capacidade para atender a população de maneira geral, já 

que estão subordinadas aos interesses econômicos. Por outro lado, legitimam 

interesses do sistema financeiro com a política econômica monetária de economia 
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para pagamento da dívida, controlando a inflação. Na área da saúde, a focalização 

aparece na atenção básica, na definição dos grupos de risco, na medicina 

simplificada, dentre outros. 

Quando à descentralização, que será discutida com mais profundidade no 

terceiro capítulo desse trabalho, ela surge como uma estratégia da esquerda, uma vez 

que aproxima o sujeito dos serviços e “possibilita” a descentralização de recursos e 

autonomia das gestões municipais e estaduais.No entanto, no neoliberalismo, esse 

processo toma outros rumos, ao passo que essa característica é confundida com a 

desconcentração, descentralizando serviços e centralizando recursos no âmbito da 

União. 

Esses pressupostos indicam que, a política de saúde vem sendo tensionada 

pelo projeto neoliberal e a reforma sanitária privilegiou, por pouco tempo, seu estatuto 

de reforma. A partir dos anos 1990, nos deparamos com um contexto de 

contrarreforma do Estado, sendo a saúde um dos setores mais atingidos em 

decorrência do seu estatuto de universalidade.  

A onda larga recessiva de crise do capital ocasionou uma série de mudanças 

nas formas de governo e de regulação da vida em sociedade, que culminaram no que 

podemos denominar de contrarreforma do Estado. Permeado por contradições, o 

contexto de contrarreforma do Estado pode ser considerado como uma das 

estratégias do capital para contornar a crise dos anos 1970, decorrente da queda da 

taxa de lucro do comércio mundial, e agravada pelo choque do petróleo. Na tentativa 

de reerguer os lucros capitalistas e de dar sequencia a lei geral da acumulação, o 

Estado se (re) desenha, por meio de ajustes estruturais, e passa a operar uma série 

de contrarreformas. Os efeitos sobre as políticas sociais, nesse novo formato do 

Estado, aparecem na redução das políticas de caráter universal, na incessante 

privatização da gestão dessas políticas e na desregulamentação dos direitos sociais. 

Essas mudanças também atingiram o mundo do trabalho, através da reestruturação 

produtiva e no campo das ideais com a pós-modernidade.  

Como já indicamos, os anos de 1970 marcaram o início da queda dos “trinta 

anos dourados”, durante os quais, o Estado de “bem-estar social” e o modo de 

produção fordista garantiram a manutenção da taxa de lucro e trouxe ganhos reais 

aos padrões de vida dos trabalhadores. No entanto, a onda inflacionária e o choque 

do petróleo ocasionaram uma crise estrutural sem precedentes. Foi a partir de então 

que apareceu o neoliberalismo e, com ele, o processo de contrarreformas, na tentativa 
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de deter a grande inflação dos anos 1970. As saídas do plano econômico para a crise, 

na reconstituição do mercado, era a de uma política que enfraquecesse o Estado e 

garantisse a acumulação, promovendo estabilidade monetária aos governos. 

O capitalismo, frente a esse contexto, passa a adotar uma política que endossa 

um novo modelo de produção baseado na flexibilização dos processos de trabalho, 

caracterizado pelo investimento na financeirização do capital, informatização e 

redução drástica dos postos de trabalho, ocasionando com isso, expansão do 

progresso econômico, aumento da pobreza, da desigualdade social, do desemprego 

e dos baixos salários. Este novo modelo baseado na produção flexível e no capital 

financeirizado ficou conhecido como Toyotismo e foi inicialmente utilizado no Japão 

se expandindo para todo o mundo logo depois.  

Não queremos nos alongar no debate sobre o mundo do trabalho, apesar de 

considerar a importância dessa discussão. Aqui, pretendemos pontuar as implicações 

desse contexto contrarreformista nas políticas sociais, especificamente, na política de 

saúde.  

É importante lembrar o que discutimos no item anterior desse capítulo. O 

período de redemocratização brasileira significou um avanço das lutas sociais na 

conquista por direitos que foram reconhecidos pelo novo texto constitucional, no 

entanto, é oportuno destacar que, esse processo já surgia num contexto de 

contrarreformas neoliberais na Inglaterra e EUA. Estas, por suas especificidades, 

defendiam exatamente o contrário do que foi proposto pelas reformas: a minimização 

do Estado para os gastos sociais e o incentivo a iniciativa privada. 

Em 1990, pouco tempo depois da promulgação da CF/88 e da criação do SUS, 

o projeto neoliberal, no Brasil, passa a se constituir como uma ameaça às políticas 

sociais e às conquistas dos anos oitenta. Nesse momento surge também no cenário 

brasileiro, políticas de liberalização financeira com ênfase na privatização, 

recomendadas por organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) que passam a orientar os Estados na implantação da 

contrarreforma. Essas medidas objetivam atingir o poder dos sindicatos, tornar 

possível a ampliação da taxa “natural” do desemprego, defendendo uma política de 

estabilidade monetária e uma reforma fiscal que reduza os impostos sobre altas taxas 

de renda, favorecendo a elevação das taxas de juros. (IAMAMOTO, 2007). 

A esse respeito, Borón destaca que: 
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O BM e o FMI passaram a desempenhar um papel protagônico na 
orientação das Políticas econômicas adotadas por Estados 
supostamente soberanos: na supervisão da implementação dessas 
Políticas – sempre previamente “acordadas” com seus experts; na 
certificação da “boa conduta” dos distintos governos, cada vez mais 
necessária à medida que a bomba de tempo de Pan Brady exige mais 
e mais desembolsos que estes países não estão em condições de 
enfrentar com fundos genuínos; e, finalmente, na concessão de 
empréstimos e financiamentos especiais aos diversos governos que 
necessitam fazer frente a uma conjuntura difícil. (BORÓN, 1995, p. 95) 

 

De tal forma, identificamos que esses organismos passaram a orientar os 

governos sobre a minimização do Estado com relação aos gastos sociais, 

incentivando políticas de caráter focalista em ações pontuais da pobreza, dando 

prioridade ao setor privado. O Banco Mundial ratifica que “muitos países em 

desenvolvimento que desejam reduzir a magnitude de seu desmensurado setor 

estatal devem conceder prioridade máxima à privatização”. (BANCO MUNDIAL, 1997, 

p. 7). 

 Fica explicito que essas organizações – BM e FMI – propõem, para o 

crescimento econômico, o controle dos gastos públicos e a geração de superavits 

primários nos países chamados periféricos, para saldar os juros da divida pública. 

Foram essas políticas macroeconômicas que deram sustentação ao Plano Real e 

defenderam, em 1994, a criação de um “Fundo Social de Emergência” (FSE), que 

acabou sendo instituído através de Emenda Constitucional. Através desse fundo 

permitiu-se a desvinculação de 20% dos recursos destinados às Políticas que 

compõem o Sistema de Seguridade Social.  O FSE foi substituído pelo Fundo de 

Estabilização Fiscal que, posteriormente, criou a Desvinculação de Recursos da União 

(DRU), constituindo o que Boschetti e Salvador (2006) denominaram de “perversa 

alquimia” que transforma orçamentos fiscais para composição do superávit primário 

e, por consequência, suga recursos sociais para pagamento e amortização dos juros 

da divida pública. 

Essas agências multilaterais também defendiam a focalização das políticas 

universais como a saúde e a educação. Sob a justificativa de que tais políticas 

deveriam ser direcionadas para as camadas mais pobres, aqueles com maior poder 

aquisitivo deveriam obtê-las via mercado. Sobre a política de saúde, o BM afirma que: 

 
O prognóstico para o sistema de saúde no Brasil não é bom [...] A 

Constituição de 1988 estabelece como direito constitucional, o acesso universal 
aos serviços públicos de saúde. A implementação deste direito exerceria 
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significativo efeito sobre a procura e o custo dos serviços médicos públicos 
(Banco Mundial, 1991, p.5/82). 

 

Nesse contexto perverso de liberalização da economia e de contrarreforma do 

Estado, as indicações do Banco Mundial passam a fazer muito sentido; basta apenas 

analisar o gasto nacional com saúde em 2009 que foi na ordem de R$ 270 bilhões, 

sendo 47% público e 53% privado, representando 8,8% do PIB, sendo 5,0% relativo 

ao gasto privado e 3,8% ao gasto público. O Brasil é, portanto, o único país com um 

Sistema de saúde universal, onde o gasto privado supera o público, segundo analises 

de (MENDES, 2012).  

Essas recomendações do BM e FMI ganharam dimensão no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, tal governo foi fiel ao neoliberalismo e os seus dois 

mandatos representaram, para a classe trabalhadora, uma perda considerável das 

condições de “cidadania”. FHC colocou a reforma do Estado como central na sua 

gestão – para ele, a reconstrução do aparelho do Estado seria a solução para garantir 

a autonomia financeira diante da crise – desse modo, em 1995, o governo conseguiu 

implantar o Plano Diretor da Reforma do Estado.  

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi criado pelo Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), na gestão de Carlos Besser 

Pereira. Suas prerrogativas defendiam que o Estado deveria ficar de fora do setor 

produtivo, pois sua presença nessa esfera ocasionaria a deteriorização dos serviços 

públicos. Ao Estado cabia, portanto, o investimento na área social. No entanto, o que 

verificamos nesse governo é exatamente o contrário, uma vez que a política neoliberal 

adotada fez com que aumentasse consideravelmente a pobreza e a exclusão social. 

Como as reformas sempre foram associadas à crise fiscal, o governo FHC analisou a 

crise do Estado “desenvolvimentista” como sendo da administração pública, desse 

modo, a reforma ficou restrita à esfera gerencial, esvaziada da dimensão política e 

social (NETTO, 1999). 

De acordo com análises de Renaldo Gonçalves (1999) sobre a concentração 

de renda no Brasil, o autor afirma que a solução para esse contexto de crise - 

provocada em grande medida pelo endividamento externo do país e pelos grandes 

erros cometidos por FHC - seria uma distribuição da riqueza socialmente produzida. 

O autor afirma que as elites brasileiras controlam uma renda anual de US$160 bilhões, 

o restante dos 99% (158 milhões de pessoas) responde por uma renda anual de 

US$16.000.  
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No Brasil, os efeitos desse processo decorre, em grande medida - além do 

endividamento externo/interno - pela alta concentração de renda existente como já 

sinalizado por Gonçalves (1999). O Brasil é considerado a 7ª potência mundial, ou 

seja, o sétimo país mais rico do mundo, em contrapartida é o 3º mais desigual, de 

acordo com o índice de Gini. A Organização das Nações Unidas (ONU), quando mede 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), classifica-o em 85º lugar. 

 

2.2.1. Os rebatimentos da contrarreforma do Estado na política de Saúde: os 

desafios para concretização do SUS no neoliberalismo. 

 

No que se refere à política de saúde, Besser Pereira incluiu na proposta MARE, 

o que ele chamou de reforma gerencial na saúde, fundamentada na Norma 

Operacional Básica de 1996 (NOB 96). Tal reforma é consubstanciada em quatro 

ideias básicas, quais sejam: 

 
[...] descentralizar a administração e controle dos gastos com a saúde 
[...]; criar um quase-mercado entre os hospitais e ambulatórios 
especializados que passam a competir pelos recursos administrados 
localmente; transformar os hospitais em organizações públicas não 
estatais [...]; criar um sistema de entrada e triagem constituído por 
médicos clínicos ou médicos da família, que podem ser funcionários do 
Estado ou contratados pelo Estado [...] (PEREIRA, 1998,p. 252). 
 

Iremos retomar a discussão sobre as NOBs no próximo capítulo desse trabalho. 

Aqui, é imperioso salientar que a privatização do setor saúde sempre se constituiu 

como um entrave para concretização do SUS histórico. Além da institucionalização 

das Normas Operacionais, surgiram também agências “autônomas”, como a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 1995, e a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), criada em 2000 para regular, fiscalizar e controlar os serviços de 

saúde privada. Essas agências também passaram a orientar o processo de ajuste 

estrutural e de contrarreforma, uma vez que, desvinculadas do controle público, 

também passaram a atender os interesses do capital. (SOARES, 2012). 

Nessa conjuntura, visualizamos vários ataques à política de saúde. Com 

relação ao financiamento, seu quadro estava constituído da seguinte forma: 

 
Tentativa de cumprimento da CF no item de financiamento, dentro de 
uma proposta de cumprimento gradual como processo; o 
prolongamento da crise, provocada pelo Ministro Britto do MPAS, 
retirando recursos sabidamente da Saúde e destinando-os apenas à 
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Previdência Social; a recuperação parcial do sistema de pagamento 
com o Plano Real, ainda que com as diferenças acima relatadas; o 
estrangulamento nos repasses de recursos do MF para a Saúde 
levando a atrasos de pagamento ao finalizar o governo Itamar; 
implantação do repasse Fundo a Fundo e primeiros municípios 
assumindo a gestão de todos os recursos destinados a seu Município. 
(CARVALHO, 2002, p. 145) 

 

Esse cenário reflete algumas manifestações, especialmente por membros de 

uma corrente que apoiava a candidatura do atual presidente Fernando Henrique 

Cardoso. As críticas giravam em torno do Ministério da Saúde (MS), no governo 

Itamar, por suas divergências com o Ministério da Fazenda (MF), fato que não era 

desejável; outro impasse foi com relação à aprovação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), para o exercício de 1995, 

os representantes do governo, defendiam um orçamento 25% a menos (R$ 12 

bilhões) do que o pretendido pelo CNS, que simbolizava uma cifra de R$ 20 bilhões. 

Os adeptos a essa corrente, argumentavam que o problema do financiamento da 

saúde consistia no mau uso dos recursos e que, R$15 bilhões já seriam suficientes 

para cobrir todas as despesas do MS. (CARVALHO, 2002). 

Em 1994, parte dos procedimentos eram pagos com valores inferiores aos 

custos, além de serem pagos no décimo dia do segundo mês subsequente a 

realização do serviço. Diante desse contexto, hospitais e santas casas que prestavam 

serviço ao SUS, acabaram falindo por concessões de empréstimos. No primeiro 

mandato do governo de FHC, houve um relativo aumento de recursos federais para a 

saúde, no entanto, o gasto com a manutenção da assistência à saúde, foi menor que 

em 1994. Nesse período, o governo adota um discurso que enfatiza a atenção básica 

e formula dois programas que buscam reverter o modelo curativo vigente, são eles: o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). Estes programas têm como principal diretriz contribuir para a reorganização 

da atenção básica, com ênfase nas ações de prevenção e promoção, apresentando-

se como proposta de substituição do modelo de atenção vigente. 

A expansão desses Programas, no contexto de contrarreforma, contribui para 

a focalização da política de saúde na atenção básica, desconsiderando, portanto, o 

principio da integralidade no SUS.  

É bem verdade que, os princípios e diretrizes do SUS se chocam com um 

processo de refuncionalização no contexto de contrarreforma. A Universalidade e 
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Equidade passam a enfrentar um contexto totalmente adverso do SUS histórico, a 

partir da focalização do acesso nos mais pobres. A Integralidade, que defende o 

atendimento integral em todos os níveis de atenção, esbarra nesse momento, com o 

atendimento centrado nos atendimentos emergenciais e na Atenção básica, com a 

expansão do PACS e ESF. A Descentralização, com direção única para cada esfera 

de governo, passa a servir aos interesses do capital, na medida em que centraliza 

recursos na União e isenta essa esfera de suas responsabilidades. Com relação à 

participação da comunidade na gestão do SUS, as instâncias de controle social vêm 

sendo, cotidianamente, desvalorizadas e burocratizadas, os mecanismos como o 

SIOPS e o portal da transparência são de difícil entendimento para a maioria da 

população. Já com relação aos conselhos e conferências, as grandes decisões não 

são tomadas nesses espaços políticos de participação popular, mas sim nos 

gabinetes dos gestores e do poder legislativo. O financiamento, solidário as três 

esferas de governo, passa por um processo de subfinanciamento com 

responsabilidades centralizadas nos municípios. Por fim, a Gestão, que deveria ser 

pública, orientada por princípios e diretrizes públicas, enfrenta um processo de 

privatização através das OS, fundações estatais de direito privado, cooperativas 

médicas e privatização dos Hospitais Universitários, orientada por princípios do 

mercado. (SOARES, 2012). 

Sobre a privatização dos Hospitais Universitários, que vem avançando no 

contexto atual (2012-2013), é uma das formas mais perversas de privatização da 

saúde. Carlos Renan do Amaral, ex-diretor do Hospital Universitário de Santa 

Maria (HUSM), declarou à Seção Sindical Sedufsm, em novembro de 2013, que ouviu 

do presidente mundial do Banco Santander que o sistema financeiro observou que as 

empresas privadas atuando junto ao Estado para oferecer serviços de saúde se 

caracteriza como uma forma de obter lucros, “por isso o interesse do Banco Mundial 

em financiar a recuperação dos hospitais universitários” (AMARAL, 2013), o ex diretor 

ainda revela a verdadeira ideologia da propaganda feita pelo governo federal: a de 

que só mudará a gestão dos hospitais. Diz ele: “Na verdade, não é um modelo de 

gestão, está se mudando a personalidade jurídica. Tira-se de um órgão público, da 

Universidade Federal, e passa-se para uma empresa pública de direito privado” 

(AMARAL, 2013). 

Primeiramente, é importante ressaltar que esse processo não transcorreu de 

forma visível, mas dentro do próprio Sistema foram sendo criados instrumentos e 
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pactos de gestão que inviabilizava o principio da universalidade, além do 

subfinanciamento crônico. Segundo, assistimos uma ampliação precarizada do 

Sistema e uma refuncionalização dos princípios e diretrizes. E por último, podemos 

elencar a cooptação daqueles que defendiam o movimento de reforma sanitária, pela 

burguesia contrarreformista. Essas lideranças passam a defender o SUS real dentro 

das “possibilidades” da ordem do capital. 

Essa refuncionalização da contrarreforma na saúde foi aprofundada no governo 

de Luís Inácio Lula da Silva, eleito por um partido que se dizia dos “trabalhadores”. 

Diante do caos instaurado, a população elegeu em 2002, um líder sindical, de origem 

popular que, naquele momento, apresentava mudanças para configuração desse 

Estado historicamente autoritário e distante dos interesses dos trabalhadores. Na 

saúde, esperava-se que o Projeto de Reforma Sanitária fosse reatualizado, isento de 

contradições. Mas, as lideranças que apoiaram a candidatura de Lula definiram, já no 

primeiro mandato, sua forma de governo - o grande capital estaria mais uma vez, 

viabilizando o processo de contrarreforma e de regressão dos direitos sociais. 

No âmbito da Saúde, o discurso adotado por este governo aponta para a 

concepção de saúde enquanto direito fundamental a ser garantido através do acesso 

universal, equânime e integral às ações e aos serviços de Saúde. No entanto, a 

institucionalização de pactos, planos de desenvolvimento e da elaboração de um 

amplo projeto de privatização, através das Fundações estatais de direito privado, 

seguem na contramão do discurso adotado inicialmente pela gestão petista. Na 

verdade, as ações do governo Lula continuaram subordinadas à lógica econômica 

conservadora adequada aos objetivos da contrarreforma. (BRAVO, 2006). 

Vislumbramos, principalmente no segundo mandato do governo Lula, uma 

melhoria na vida das camadas mais pobres. No que se refere à política de Saúde, a 

Reforma Sanitária passa a ser incorporada na agenda do Ministério da Saúde com a 

criação das Secretarias de Gestão do Trabalho em Saúde, de Atenção à Saúde, de 

Gestão Participativa, dentre outras. É importante também destacar que a XII 

Conferência Nacional de Saúde é antecipada na tentativa de definir as diretrizes do 

Plano Plurianual. Mas, em que pesem os avanços, o problema crônico do 

subfinanciamento da saúde persiste, principalmente pelos diversos ataques 

provocados pela DRU no Orçamento da Seguridade Social; a política continua se 

efetivando de forma focalizada, com ênfase na atenção básica e na assistência 

emergencial. (SOARES, 2012). 
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Sobre a configuração dos Ministérios, nessa conjuntura política, podemos 

afirmar que os princípios da Reforma Sanitária – aqueles que apontamos no item 

anterior, sobre a transformação social, econômica e política – foram deixados de lado 

no final da gestão de Humberto Costa, os dois Ministros que se seguiram (José 

Saraiva Felipe e José Agenor Álvares da Silva) começaram a pensar o Projeto de 

Reforma Sanitária dentro dos limites e das “possibilidades” da ordem econômica. 

Partindo do entendimento de que a Reforma Sanitária passa a ser negada, até 

mesmo por lideranças que faziam parte da sua concepção, Soares (2012) aponta que 

estão em disputa três projetos na política de saúde: o projeto privatista, o projeto do 

SUS possível e o projeto de reforma sanitária. O projeto do SUS possível refere-se às 

lideranças que defendem a reforma sanitária dentro dos limites da política econômica. 

Na verdade, esse projeto é de caráter conservador e neoliberal. Já que não é possível 

pensar em igualdade no capitalismo, também não parece ser viável a universalização 

da saúde dentro dos limites da sociabilidade burguesa.  

O projeto do SUS possível é concretizado nas políticas, programas e ações do 

Ministério da Saúde, podemos citar também o Pacto pela Saúde8 (2006), o Programa 

Mais Saúde (2007) e o Programa das Fundações Estatais de Direito Privado (2007). 

O Pacto pela Saúde, apesar de defender uma articulação com o Projeto de Reforma 

Sanitária, apresenta características contrarreformistas, uma vez que, as definições e 

metas são pré-estabelecidas pela União, além de prevalecer o modelo de saúde 

focalizado na atenção básica e não na atenção primária (privilegiando as ações de 

promoção em saúde). Já o Programa Mais Saúde afirma que: Um país somente pode 

                                                           
8O Pacto Pela Saúde é estruturado em três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e 
Pacto de gestão do SUS. O Pacto pela vida objetiva implantar a política nacional da pessoal idosa; 
contribuir para redução do câncer do colo do útero e câncer de mama; diminuir o índice de mortalidade 
materna, neonatal e mortalidade infantil, por doença diarreica e pneumonia; fortalecer a capacidade de 
resposta pelo SUS às doenças emergentes e endemias; elaborar e implantar a política nacional de 
promoção à saúde e consolidar e qualificar a atenção básica. O Pacto em defesa do SUS fundamenta-
se em um movimento pela repolitização da Saúde, pautado na articulação entre as três esferas de 
governo para desenvolver ações que visem assegurar o SUS como política pública. Para que essas 
mudanças sejam, de fato, efetivadas, é preciso pensar na gestão do SUS, por isso Pacto de Gestão, 
no sentido de pactuar diretrizes para avançar na regionalização e descentralização do SUS, tem como 
propósito, reduzir as desigualdades sociais e territoriais, além de garantir saúde de forma integral à 
população. Portanto, as regiões devem pactuar, entre si, processos de agregação de mais de uma 
região em uma macrorregião. Com relação ao financiamento, o Pacto busca superar o modelo de 
“caixinhas de financiamento”, a partir dele, o repasse passa a ocorrer fundo a fundo, em cinco blocos 
de financiamento: a União irá repassar, através da fonte 160, recursos para a atenção básica, atenção 
de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Com 
relação ao planejamento do SUS, as ações devem ser orientadas pela Programação Pactuada e 
Integrada (PPI), que define também o papel dos Estados e Municípios, a partir do pacto, está extinto a 
habilitação dos entes federativos, todos são considerados plenos na sua responsabilidade de gestão. 



Página 61 
 

ser denominado “desenvolvido” se seus cidadãos forem saudáveis. Essa epigrafe 

reforça a ideia de que o Programa concebe a saúde como condição para que o País, 

nos marcos da sociabilidade do capital, dê saltos de desenvolvimento. As Fundações 

Estatais de Direito Privado, no âmbito da gestão do SUS, abrem caminho para uma 

nova etapa do processo de contrarreforma.  

Acrescenta-se, ainda, no governo Lula, a não adoção da concepção de 

Seguridade Social, garantida na CF/88; bem como a não instituição do Conselho de 

Seguridade Social; o aumento incipiente de recursos para o setor, de R$22 bilhões 

para R$29 bilhões, em 2003, seguido de corte; a visível desarticulação entre as 

Políticas de Assistência Social e Previdência Social, consolidação da Reforma da 

Previdência; aumento do superávit primário (5% do Produto Interno Bruto) e 

manutenção da DRU.  

Os argumentos apresentados nesse contexto demonstram que, as 

conquistas de 1988 anunciavam uma importante reforma democrática do Estado 

Brasileiro e das políticas sociais, no entanto, apesar dos avanços aqui pontuados, 

muitas contratendências podem ser registradas advindas da crise do capital e do 

surgimento da ofensiva neoliberal. 
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3. A POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DA SEGURIDADE SOCIAL: 
o processo de implantação do SUS e os desafios para o controle 

social. 
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3.1. A Seguridade Social no capitalismo contemporâneo 

 

Após a “universalização” da saúde, está política deixa de seguir a “lógica de seguro” 

bismarckiano9 alemão, cujos benefícios destinados aos trabalhadores eram 

provenientes das contribuições diretas de empregados e empregadores, com base na 

folha de salário, e passa a ser garantida mediante o cumprimento dos deveres da 

população brasileira, seguindo a “lógica da assistência” do modelo beveridgiano 

inglês, fundamentado na instituição de direitos universais. 

É fundamental, portanto, demarcar a ruptura que a inserção da Política de Saúde 

no campo da Seguridade Social provocou no formato clássico de intervenção estatal 

no setor. A responsabilização do Estado para garantir o acesso universal à saúde, 

articulado as mudanças nos mecanismos de financiamento da área social, recupera 

outro aspecto importante do modelo beverigiano de Seguridade Social: a provisão e 

financiamento públicos. (MONNERAT; SENNA, 2008). 

Decerto, o tripé da seguridade social foi formulado de modo que as políticas 

que a compõem pudessem desenvolver-se de forma integrada e articulada. Mediante 

seus princípios, a saúde segue a lógica da universalidade. A assistência Social 

adquiriu o estatuto de política pública, sendo destinada àqueles que dela necessitarem 

e na previdência se mantém a lógica do seguro. No entanto, verifica-se uma certa 

flexibilidade do vínculo contributivo, quando se legitima iniciativas como a 

aposentadoria rural. 

Segundo o artigo 194 da CF/88 as políticas pertencem a “um conjunto integrado 

de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar 

os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social”. Conforme o artigo 195 

do mesmo documento, o Orçamento da Seguridade Social encontra-se de forma 

bastante diversificada, sendo bancado por toda a sociedade através de tributos, de 

forma direta e indireta, nos termos da Lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: I – dos empregadores, incidente sobre as folha de 

                                                           
9 A seguridade Social no Brasil caracteriza-se por duas dimensões que lhe dão sentido enquanto 
proteção social: O modelo bismarckiano de origem Alemã do altraconservador Otto Bismarck, que 
surge no final do século XIX, fundamentado pela lógica do seguro, onde o acesso é condicionado 
mediante a contribuição direta feita anteriormente, e a outra dimensão refere-se ao modelo Inglês 
beveridgiano, implementado no período pós-segunda guerra mundial na Inglaterra, quando os liberais 
e trabalhistas encontravam-se no poder, com forte implantação dos partidos social-democratas, este 
preconiza os direitos universais destinados a todos os cidadãos. 
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salários, o faturamento e o lucro; II – dos trabalhadores; e III – sobre a receita de 

concursos de prognósticos.  

Para a saúde, foi criada a Contribuição Provisória sobre a Movimentação 

Financeira - CPMF (1996), que incidia com uma alíquota de 0,8% sobre todas as 

movimentações financeiras, (a referida contribuição foi extinta em 2007), com relação 

à Assistência Social foi criada a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) das 

empresas, além dos concursos para prognósticos, Programa de Integração Social 

(PIS), Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Fundo de 

Apoio ao Trabalhador - FAT (seguro desemprego, qualificação) e a Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).  

 De fato, os recursos que compõe o Sistema de Seguridade Social, 

desempenham um papel importante na Política econômica e social do País, o que nos 

leva a concordar com Boschetti e Salvador: 

 

O orçamento da seguridade social, conforme definido na CF/88, é 
superavitário e suficiente não só para cobrir as despesas com os direitos 
já previstos, como para permitir sua ampliação, se isto não ocorre, é 
porque o orçamento da seguridade social é âncora de sustentação da 
política econômica, que suga recursos sociais para pagamento e 
amortização dos juros da dívida pública. (BOSCHETTI; SALVADOR, 
2006, p. 34). 

 

Seguindo essa mesma diretriz de análise, é necessário destacar que, no 

período pós-constitucional, a Política de Seguridade Social passa a enfrentar um 

contexto adverso daquele que imprimiu a sua inscrição legal, esbarrando nos limites 

de crise econômica e contrarreforma do Estado. Esse cenário aponta para ofensiva 

neoliberal, instaurada no Brasil, a partir dos anos 1990. Acerca do assunto, Bering e 

Boschetti asseveram que: 

 

Os anos 1990 até os dias atuais têm sido de contrarreforma do Estado 
e de obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas de 1988, 
num contexto em que foram derruídas até mesmo aquelas condições 
políticas por meio da expansão do desemprego e da violência. A 
afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil tem sido responsável pela 
redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, 
precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, 
sucateamento da saúde e educação. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 
p. 147) 

 



Página 65 
 

O capitalismo contemporâneo ou “tardo-capitalismo”, evidenciado por Netto 

(1996), movimenta a política social no Brasil e impõe limites na sua execução e 

principalmente na sua universalização, como preconiza a Constituição de 1988.  

 

3.1.1. As inflexões da DRU no Orçamento da Seguridade Social 

 

Em tempos de capitalismo financeirizado, o capital portador de juros utiliza das 

suas “manobras” para se apropriar dos recursos do fundo público, não se escapam os 

recursos das políticas sociais, especialmente os que compõem o tripé da Seguridade 

Social (Saúde, Assistência Social e Previdência). O principal mecanismo de 

apropriação desses recursos se chama Desvinculação de Recursos da União (DRU), 

criada em 1994 sob outro nome, tal instrumento permite a desvinculação regular de 

20% dos recursos do Orçamento da Seguridade Social através do “falso” discurso de 

que aquela desvinculação constituiria uma reserva do governo para eventuais 

despesas, ou seja, uma espécie de poupança. No entanto, o que observamos no 

decorrer dos anos de vigência da DRU é que esses recursos são utilizados para 

geração de superávits primários e pagamento dos juros e amortização da dívida 

pública.  

É importante destacar que esse instrumento faz parte da política fiscal que vem 

orientando os governos desde os anos 1990, como já foi sinalizado no segundo 

capítulo desse trabalho. Tudo começou nos preparativos para adoção do plano real 

na década de noventa (SALVADOR, 2010), e a política fiscal foi parte determinante 

para viabilização do plano. Seguiram-se, com afinco, as orientações do FMI e Banco 

Mundial.  

As inflexões da DRU sobre a Política de Seguridade Social são perversas. Até 

2011, momento em que a DRU deixou de incidir sobre a Educação, muitos recursos 

foram apropriados através desse instrumento – durante doze anos (1994-2006), 

estima-se que os recursos desvinculados através do FSE, FEF e DRU, foram na 

ordem de R$72 bilhões, em valores deflacionados e, apenas entre 2000 e 2007, foram 

retirados por meio da DRU R$48 bilhões de reais. Embora a CF/88 determinasse que 

fossem destinados à Educação 18% dos recursos arrecadados pela União, esse 

percentual era calculado após a retirada dos recursos da DRU. Uma grande conquista 

da classe trabalhadora foi conseguir a retirada gradativa da DRU do orçamento da 

Educação, que acabou sendo totalmente extinta em 2011. (SALVADOR, 2010). 
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No que concerne às Políticas da Seguridade Social, os efeitos ainda 

prevalecem. Durante o período de 2000 a 2007, foi transferido para o orçamento fiscal 

um valor de R$278,4 bilhões, em valores corrigidos pelo IGP-DI, orçamento que 

simboliza cinco vezes o orçamento anual com saúde e quase dez vezes com 

Assistência Social, segundo análises de Salvador (2010).  

Esse mecanismo assume um papel relevante na composição de superávit 

primário. No período de 2000 a 2007, “de cada R$100,00 de superávit primário, pelo 

menos R$65,00 foram retirados por meio da DRU de Orçamento da Seguridade 

Social.” (Salvador, 2010, p 379) 

Nesse sentido, observamos a importância que a DRU adquire para a política 

fiscal na composição de superávit primário.Por meio desse instrumento, a política 

fiscal retira recursos da saúde, previdência e Assistência Social de forma “regular”. A 

tabela a seguir esboça o montante desvinculado através da DRU entre 2004 e 2012: 

 

Tabela 2: Recursos desvinculados através da DRU 2004-2012 (valor em bilhões 
de reais, não deflacionados pelo IGP-DI): 
 

Ano Desvinculação de Recursos da União (DRU) 

2004 29.9 
2005 32.49 
2006 33.8 
2007 38.5 
2008 39.2 
2009 38.7 
2010 45.8 
2011 53 
2012 58,1 

Fonte: ANFIP/ elaboração própria. 

 

Segundo dados da ANFIP, em 2004, foram desvinculados R$29,9 bilhões do 

Orçamento da Seguridade Social; em 2005, R$32.496 bilhões; em 2006, os desvios 

provocados pela DRU contabilizaram R$33.8 bilhões; em 2007, cerca de R$38.5 

bilhões; em 2008, o equivalente a R$39.2 bilhões; em 2009, R$38.7 bilhões; em 2010, 

R$45.8 bilhões; em 2011, as desvinculações simbolizaram um montante de R$53 

bilhões e em 2012, R$58,1 bilhões. Portanto, os desvios do Orçamento da Seguridade 

Social por meio da DRU em apenas nove anos foram de R$369.49 bilhões, lembrando 

que esses valores não foram deflacionados pelo IGP-DI. Esses recursos deveriam ser 
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destinados a Seguridade Social e a Educação (até 2011, momento em que a DRU foi 

extinta da Política de Educação), mas foram canalizados pelo grande capital. 

 A tabela a seguir refere-se às receitas da Seguridade Social nos anos de 2004 

a 2012 e os recursos que foram desvinculados pela DRU: 

 

Tabela 3. Receita da Seguridade Social (2004-2011) e os efeitos da 
desvinculação promovidos pela DRU (em bilhões de reais). 
 

Fonte: Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social (2010/2011) / elaboração própria. 
 

Os resultados apontam que as receitas de contribuições sociais apresentaram 

os maiores valores no decorrer do percurso em análise, isso demonstra que esse 

orçamento penaliza a grande massa das classes trabalhadoras, que contribuem 

excessivamente por um sistema que suga recursos das políticas sociais para 

pagamento dos juros da dívida pública e geração de superávit primário. 

É importante destacar, nesse processo de desfinanciamento, que a Educação 

conseguiu a extinção progressiva da DRU. A partir de 2009, os desvios caíram para 

R$5,5 bilhões; em 2010, esse montante simbolizou apenas R$2,6 bilhões; em 2011; 

a Educação conseguiu a integralidade da vinculação constitucional de 18% da receita 

líquida de impostos.  

As receitas da Seguridade Social em 2010 totalizaram R$458,6 bilhões, um 

valor R$65,8 bilhões superior ao do ano de 2009. Destacamos que a maior parte das 

receitas resulta das Contribuições Sociais, com R$441,3 bilhões, desse montante, 

Ano 

Receita de 
contribuições 

sociais Cofins CPMF CSLL 
PIS / 

PASEP 

Outras 
contribuições 

sociais 
Valores 

desvinculados 

2004 239 77,29 26 19 19 0 29,9 

2005 275.170 86.855 29.001 25.049 21.383 26.232 32.496 

2006 300 90.341 32.493 27.266 23.815 1.956 33.8 

2007 340.821 101.835 36.382 33.644 26.116 2.431 38.5 

2008 359.840 120.094 1.004 42.502 30.830 2.054 39.2 

2009 375.887 116.759 0 45.592 31.030 2.497 38.7 

2010 441.266 140.023 0 45.754 40.373 3.148 45.8 

2011 509.064 160 0 58 42 3.414 53 
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foram destinados R$254,9 bilhões para o pagamento de benefícios previdenciários, 

R$61,1 bilhões para a Política de Saúde e R$20,4 bilhões para o pagamento de 

benefícios Assistenciais da Lei Orgânica da Assistência Social. Em 2010, os 

resultados do Orçamento da Seguridade Social indicaram um superávit de R$58,1 

bilhões. 

Em 2009, a Seguridade contou com um orçamento de R$392,3 bilhões. A maior 

parte corresponde, também, à receita de contribuições sociais, R$375,9 bilhões. 

Nesse montante, as maiores arrecadações são das contribuições previdenciárias, 

com R$182 bilhões, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade – Cofins 

–, com R$116,8 bilhões. Em relação ao ano de 2008, o conjunto das receitas cresceu 

R$16,1 bilhões, o que representou 4,5%. O resultado positivo da arrecadação 

previdenciária (mais 11,42%) compensou perdas ocorridas em outras fontes da 

Seguridade e, com esse resultado, as receitas permaneceram praticamente no 

mesmo patamar frente ao PIB, comparativamente a 2008, ambos em 12,5%. Vale 

lembrar que em 2007, essas receitas eram proporcionalmente maiores (13,4%), pois 

a elas se somava a CPMF. Os dados acima revelam que, no período analisado a 

Seguridade Social apresentou saldos em todos os anos: em 2007, com R$72.7 

bilhões; em 2008, com um passivo de R$64.7 bilhões; em 2009, com R$32.6 bilhões; 

e em 2010, com R$58,1 bilhões. 

Em 2011, ainda segundo dados da ANFIP, as receitas da Seguridade Social 

totalizaram R$528,2 bilhões, superando as receitas arrecadas em 2010 com R$69,9 

bilhões. As despesas somaram R$451 bilhões e o saldo representou um passivo de 

R$77,2 bilhões. Em relação à Saúde, as despesas somaram R$72,3 bilhões. 
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Gráfico 1. Evolução do superávit da seguridade social – sem e com os efeitos 
da DRU e respectivas diferenças de 2000 a 2008 (em bilhões de reais). 
 

 

Fonte: ANFIP/ elaboração própria. 

  

O gráfico acima reforça a afirmação de que a DRU é a principal vilã do 

Orçamento da Seguridade Social. Sem os seus efeitos, a Seguridade Social 

apresentaria, em todos os anos, saldos muito maiores. Esse mecanismo faz parte do 

discurso neoliberal de descentralização, pois se constitui como uma forma de 

centralizar recursos na esfera Federal. Todo esse montante, desvinculado pela DRU, 

deveria ser revertido em Políticas Públicas na área da Saúde, Assistência Social e 

Previdência, o que, de fato, não acontece. 

A DRU, de acordo com as análises de Bering e Boschetti (2008), se configura 

como a pedra angular da política fiscal na composição do superávit primário e, no que 

se refere às políticas sociais, representa um duro golpe sobre as mesmas, pois 

assume uma tendência de restrição e redução de direitos sociais, reforçando o 

trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a 

privatização, focalização e descentralização. 

Registra-se também, além dos impactos provocados pela DRU, uma redução 

no orçamento da saúde após a extinção da CPMF. É possível constatar, no governo 
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FHC, período que coincide com a vigência da Contribuição Sobre a Movimentação 

Financeira, uma variação nos gastos com saúde. 

 

Tabela 4. Evolução dos recursos autorizados (em bilhões de reais), vigência da 
CPMF. 

Fonte: NETTO, J. P. FHC e a política social: um desastre para as massas trabalhadoras. Elaboração 
própria. 
 

 Os números acima relevam que, entre 1995 e 1996, houve uma redução de 

6,9%; uma elevação de 15,6%, em 1997, comparando-se ao ano anterior; e em 1998, 

um declínio de 11% dos recursos autorizados. A elevação do percentual em 1997 

deve-se a criação da CPMF. Do volume de recursos gerados pelo novo imposto, foram 

desviados de sua destinação pelo governo FHC em 1997, R$1,9 bilhão; quanto ao 

exercício de 1998 supõe-se que o desvio chegue a R$3,9 bilhões (NETTO, 1999).  

 Além disso, parte dos recursos da CPMF foram destinados a atividades alheias 

à saúde, pela desvinculação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) de então, atual 

DRU. 

As reflexões problematizadas indicam que, houve avanços significativos no 

âmbito do reconhecimento legal dos direitos de cidadania e no formato das Políticas 

Sociais. No entanto, o que se observa é que, a Seguridade Social não foi 

implementada na íntegra conforme a Carta Magna. Minada pelas dificuldades de 

financiamento, pelos diversificados ataques neoliberais e pelas sucessivas reformas 

ocorridas nos anos 1990, a Seguridade Social no Brasil tem passado pelos dilemas 

de ser desmontada e reconstruída antes mesmo de ter se consolidado (MONNERAT; 

SENNA, 2008). 

Boschetti (2008) aponta três caminhos para o desmonte do sistema de 

Seguridade Social. O primeiro é a desconfiguração dos direitos previstos 

constitucionalmente, que não foram uniformizados e nem universalizados; as 

Ano Evolução dos recursos autorizados 

(CPMF) 

1995 19.962 

1996 18.583 

1997 21.489 

1998 19.101 
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sucessivas contrarreformas ocorridas na previdência em 1998, 2002 e 2003, 

restringiram direitos e ampliaram a lógica do seguro. O segundo caminho aponta para 

fragilização dos espaços de participação e controle social, como as Conferências e os 

Conselhos10. A terceira forma de desmonte apontada pela autora ocorre pela via do 

financiamento, uma vez que não houve diversificação nas fontes e a arrecadação 

permanece predominantemente sobre a folha de salário no caso do setor privado. Os 

recursos são canalizados para composição de superávits primários em vez de serem 

destinados às ações de saúde, previdência e assistência social. 

 

3.2 O processo de implantação do SUS pelas vias da descentralização: das 

Normas Operacionais básicas ao decreto 7.508 

 

O processo de descentralização, nas palavras de Carvalho (2002), veio, pelas 

mãos da democracia e para garantir essa mesma democracia, quebrar a espinha 

dorsal de um governo centralizador. Tal processo opusera-se à centralização vigente 

no período que antecedeu a Constituição de 1988, especialmente durante o 

autoritarismo, enquanto vigorou o que Eugênio Vilaça denominou de modelo 

assistencial privatista11. 

Era necessário, a partir de então, descentralizar, criando um espaço onde fosse 

possível vivenciar melhor a “democracia”, o controle do cidadão sobre o Estado. 

Dentro da proposta de descentralização, o setor saúde apresenta os mais 

significativos avanços, constituindo um dos princípios que a Reforma Sanitária 

Brasileira defendia para implantação do SUS. 

De acordo com a CF/88, em seu artigo 198, as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizado conforme as 

                                                           
10Enquanto instâncias deliberativas e de participação popular, os Conselhos não estão sendo 
consolidados, essa tendência decorre de três aspectos: primeiro, pela extinção do Conselho Nacional 
de Seguridade Social, posteriormente, pela extinção dos Conselhos Locais da Previdência Social e, 
especialmente, pelo movimento de institucionalização dos Conselhos, quase como um setor do Estado 
11Com o processo de industrialização, o sanitarismo campanhista já não era mais capaz de sanar as 
necessidades de uma economia industrializada, por isso, surge o modelo médico assistencial privatista. 
A unificação dos benefícios, em 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
significou a conformação desse modelo de saúde, caracterizado pela extensão da cobertura 
previdenciária; privilegiamento de uma prática médica voltada para lucratividade, com a alocação de 
recursos da área da previdência para compra de serviços privados; convênios com da previdência, com 
a medicina de grupo e a centralização dos recursos. 
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diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação popular. O 

princípio da descentralização procura adequar o SUS às diversas realidades 

regionais. Isso “significa que a gestão do sistema de saúde passa para os municípios, 

com a conseqüente transferência de recursos financeiros pela União, além da 

cooperação técnica” (PAIM, p. 49, 2009). 

Dessa forma, as decisões do SUS seriam transferidas para as Secretarias de 

Saúde. Ao Ministério da Saúde caberia coordenar a atuação do SUS em âmbito 

federal. A partir de então, fica acordado a transferência para Estados e Municípios de 

um conjunto de responsabilidades, poder e recursos, até então concentrados no 

âmbito Federal. Assim, os Municípios passaram a compor um sistema federativo 

especial, com autonomia política, econômica e administrativa, não se limitando, 

apenas ao repasse de serviços. Contudo, os poderes públicos estaduais e federais 

são sempre corresponsáveis, na respectiva competência ou na ausência da função 

municipal (inciso II, Artigo 23, Constituição Federal). 

Na CF/88, apesar da consagração dos princípios e diretrizes do SUS, muita 

coisa ainda ficou na pendência de regulamentação, por isso, entre 1988 e 1990 o 

Congresso Nacional discutiu a aprovação de uma Lei Orgânica para a saúde, depois 

de muito embate entre a esquerda progressista e a direita conservadora, a Lei 8.080 

foi aprovada em setembro de 1990 e, três meses após, foi aprovada a Lei 8.142 - 

incluindo a questão do financiamento e da participação popular, vetados na lei anterior 

pelo presidente Collor de Melo. Logo após a aprovação, Munícipios e Estados 

aguardavam a implantação do SUS. No entanto, uma “enxurrada” de portarias do 

INAMPS adentrou no gabinete dos gestores, a primeira delas e a resolução 258 de 

1991 que tinha como anexo, a NOB/91. Essas Normas Operacionais acabaram 

repedindo, desnecessariamente, o que já estava contido nas LOSs (CARVALHO, 

2001). 

As NOBs foram criadas para orientar o processo de descentralização, 

estabelecido na CF/88 e na legislação do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080 e 8.142 

de 1990). No decorrer dos anos 1990, foram editadas uma série de normas 

operacionais, algumas não saíram do papel, outras tiveram um certo êxito, apesar de 

apenas repetirem o que já estava contido nas Leis 8.080 e 8.142.  

 A primeira delas surgiu dentro do próprio INAMPS, em 1991 (NOB 01/91), 

durante o governo Collor de Melo, e o seu desenho privilegiava esses quatro aspectos: 

I – financiamento da unidade ambulatorial; II – Instrumentos de acompanhamento, 
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controle e avaliação da execução do SUS (Conselhos de saúde; fundos de saúde; 

consórcios administrativos intermunicipais; relatórios de gestão; programação e 

orçamentação da saúde; planos de aplicação dos fundos; prestação de contas dos 

fundos de saúde); III – Controle e acompanhamento; IV – disposições transitórios que 

se refere ao repasse por convênios e por população (CARVALHO, 2001). 

Sob o pressuposto de que era necessário estabelecer formas de aumentar a 

efetividade dos recursos repassados e de criar mecanismos de controle e avaliação, 

o INAMPS, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde – 

SNAS/MS estabeleceu critérios para o repasse de recursos, culminando com a 

uniformização dos instrumentos dos sistemas de remuneração da produção dos 

serviços, realizados nas unidades púbicas e privadas, contratadas e conveniadas. 

Pode-se inferir que, a principal finalidade dessa norma, relaciona-se com a 

supervalorização dos procedimentos de saúde que envolvesse capital e aparelhagem, 

já que o pagamento era feito por produção de serviços. 

Na verdade, a NOB 91, apresenta algumas ilegalidades. De acordo com a Lei 

8.142, é atribuição do Ministério da Saúde estabelecer condições para implantação 

do SUS, portanto, o INAMPS não tem poder de normatizar o Sistema, esse fato fez 

com que saísse uma portaria ministerial autorizando o INAMPS a reeditar a NOB 91. 

O sistema de pagamento por produção, proposto pela NOB 91, além de ferir os 

princípios da integralidade e equidade, era inconstitucional, pois os artigos 35º da Lei 

8.080 e o 3º da Lei 8.142 determinavam que o repasse financeiro da União devesse 

seguir o critério populacional; A Política de Saúde, segundo o marco legal de 88, é de 

competência e responsabilidade das três esferas de governo: União, estados e 

municípios. Por isso, o repasse dos recursos do MS-INAMPS, feito através de 

mecanismo convencional, vai na contramão do que estabelece as Leis e o texto 

constitucional; uma vez que, obedece as vontades do convenente e conveniado. A 

distribuição de recursos para cobertura ambulatorial e internação hospitalar eram 

baseadas, exclusivamente, pela rede instalada e capacidade de produzir. Os valores 

não eram baseados em critérios epidemiológicos ou sociais, mas somente pela oferta 

de serviços. (CARVALHO, 2001). 

Em 1993, em decorrência do impeachment de Collor, assume a presidência 

Itamar Franco que entregou o Ministério da Saúde a Jamil Haddad. Nesse momento, 

surge a discussão de que Estados e Munícipios não poderiam ficar recebendo por 

produção e através de convênios. Por isso, outra norma foi editada: A NOB 93, que 
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apontava para uma reordenação do modelo de atenção à saúde. Nesse sentido, 

desencadeou-se um intenso processo de municipalização da gestão com habitação 

dos municípios nas condições de gestão criadas: incipiente, parcial e semiplena. Nas 

duas primeiras modalidades, apesar de assumirem algumas responsabilidades, os 

municípios permaneceram na condição de prestadores de serviços do SUS. Na 

gestão semiplena, a Secretaria Municipal de Saúde assume a completa 

responsabilidade sobre a gestão da prestação de serviços. Além disso, esta NOB 

estabeleceu o funcionamento das Comissões de Intergestores Bipartite (CIB’s) e 

Tripatite (CITs) para operacionalizar a pactuação, negociação, articulação e 

integração no Sistema Único de Saúde (CARVALHO, 2001). 

 A formulação dessa Norma Operacional ocorre na tentativa de fortalecer a 

descentralização e fazer a “municipalização possível”. Seu desenvolvimento está 

relacionado ao envolvimento dos Secretários municipais de saúde; às críticas à 

descentralização que vinha ocorrendo desde a NOB 91; ao desenvolvimento da IX 

Conferência Nacional de Saúde, com o tema: “Sistema Único de Saúde: a 

municipalização é o caminho”, realizada em 1992; e à constituição do Grupo Especial 

de Descentralização (GED), formado por diferentes áreas e órgãos vinculados ao MS 

e por representantes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASEMS). Esse grupo, guiado pelas discussões realizadas na IX Conferência 

Nacional de Saúde, elaborou um documento – “Descentralização das ações de saúde: 

a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei” (BRASIL, 1993) -, sistematizando os 

principais trabalhos desenvolvidos. A NOB/93 consiste, portanto, na última versão 

desse documento.  

Apesar da NOB/93 ter inovado por implementar, de fato, os mecanismos de 

transferência “fundo a fundo” nos municípios em condição de gestão semiplena, a 

lógica do pagamento por produção permaneceu. Sobre o financiamento, a conjuntura 

não permitiu a disponibilização de recursos suficientes para regularizar o repasse do 

Fator de Apoio ao Município (FAM) e da Fração Assistencial Especializada (FAE). 

É importante destacar, também, a elaboração da proposta de Programação 

Pactuada Integrada (PPI), que estabelece as relações entre as instâncias de governo 

e traduz as responsabilidades, objetivos, metas, referências intermunicipais, recursos 

e tetos financeiros, em todos os níveis de gestão, garantindo o acesso universal aos 

serviços de saúde, diretamente, ou por referência a outro município.  
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Com a NOB/96 também foram criadas, nos Estados e Municípios, novas 

condições de gestão. No Estado: avançada e plena no sistema estadual. No 

município: plena na atenção básica e no sistema municipal. No que se refere ao 

repasse de recursos federais para essas condições de gestão, as modalidades de 

repasse foram divididas entre custeio da assistência hospitalar e ambulatorial, das 

ações de vigilância sanitária e das ações de epidemiologia e de controle de doenças. 

Vale destacar que, o MS publicou uma série de portarias que alteraram 

significativamente o conteúdo dessa NOB, por esse fato, não foi integralmente 

implementada no seu modelo inicial.    

 No percurso de sua vigência – 1998 a 2000 – outras portarias estabeleceram 

novas regras para o financiamento/relação entre gestores e descentralização. 

Podemos destacar a modificação do conceito original do Piso Assistencial Básico 

(PAB) que passa a se chamar Piso de Atenção Básica, ampliando a cobertura e 

abrangência que passa a ser depositado em conta específica, mesmo para aqueles 

municípios de condição de gestão plena do sistema municipal ou antiga semiplena 

(NOB/SUS 93). O PAB passa a ser subdividido em uma parte fixa e outra variável, os 

municípios habilitados na NOB 96 passam a receber mensalmente, fundo a fundo, um 

duodécimo do valor do PAB fixo estipulado na faixa de R$10,00 a R$18,00 per 

capita/ano. A parte variável do PAB, também é transferida diretamente para os Fundos 

Municipais de Saúde, no entanto, está condicionado ao cumprimento de alguns 

requisitos avaliados pelas CIBs. Os recursos são destinados ao PACS, PSF, 

Programa de Carências Nutricionais e Assistência Farmacêutica Básica. Podemos 

destacar também a criação de mecanismos específicos de financiamento para as 

ações de vigilância sanitária e as ações de vigilância epidemiológica e ambiental; é 

importante mencionar a criação do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 

(FAEC), para o financiamento de ações e programas específicos dos ministérios. 

 As transferências automáticas de recursos federais somente foram 

regulamentadas em 1994, através do decreto nº 1.232. Com relação aos Estados, o 

movimento em direção à habilitação não foi tão expressivo. Segundo Lucchese (1996) 

apud levcovitz (2001), em 1995, dos 27 Estados, apenas 5 aderiram à gestão parcial 

e 5 à semiplena. Os municípios habilitados na gestão semiplena passaram a contar 

com o recurso global da assistência ambulatorial e hospitalar, com plena autonomia 

para programar a execução destes recursos nas diferentes áreas assistenciais.  
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 O balanço que Gilson Carvalho (2001) faz, sobre esse instrumento normativo é 

negativo, pois concentraram-se recursos apenas em algumas regiões, estados e 

municípios e o repasse financeiro continuou baseado na capacidade de produção, 

havendo com isso um conflito redistributivo. Para ele, as NOBs são “penduricalhos de 

portarias” e apresentam ilegalidades ao Sistema Único de Saúde: o de tentar superar 

o que está escrito na CF/88 através de normas com caráter restritivo e despender 

tempo, repetindo o desnecessário.   

 Após a edição das NOBs, nos anos 2000 foram publicadas duas Normas 

Operacionais da Assistência em Saúde (NOAS); uma em 2001 e outra no ano 

seguinte. Segundo Carvalho (2001), com a NOAS coroou-se o processo burocrático 

centralizador com hegemonia absoluta do Ministério da Saúde e insipiente divisão do 

poder com os Estados que se julgam à margem do processo de implantação do SUS.  

 A NOAS foi implementada na tentativa de ampliar a responsabilidade dos 

municípios na atenção básica, muito embora tenha ocorrido processo de 

responsabilização das Secretarias Estaduais. A nova norma determina que, as 

Secretaria Estaduais elaborem um Plano Diretor de Regional (PDR), na perspectiva 

de garantir aos usuários o acesso, o mais próximo possível, dos serviços e ações de 

saúde. O PDR consiste na articulação entre os municípios para a prestação dos 

serviços de saúde. Os “Módulos Assistenciais” representam um conjunto de 

municípios que atuam referenciados a um “município-sede”, capacitado para atender 

as demandas de média complexidade. Esses módulos constituem regiões ou 

microrregiões de saúde de acordo com suas possibilidades de atendimento. Com essa 

forma de regionalização, a autonomia dos municípios acaba reduzida, principalmente 

se considerarmos a centralização dos recursos na esfera federal. Na verdade, a ideia 

de rede avançou muito pouco.  

Percebemos nessa passagem de Paim que a NOAS fracassou por deixar 

“vazios assistenciais, especialmente nos estados do Norte e Nordeste” (PAIM, 2008, 

p. 25), devido à falta de articulação entre os Planos Diretores de Regionalização (PDR) 

e os planos de investimentos. 

Esses impasses vivenciados na gestão do SUS, pelas “mãos” da 

descentralização, exigiam a construção de um “pacto de gestão”. Era necessário, 

naquele momento, considerar a ampla diversidade e diferenças do país e a 

elaboração de uma nova norma deveria contribuir para a construção de um modelo 

de atenção que contemplasse os princípios do SUS (BRASIL, 2007). Neste sentido, o 
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Pacto de gestão do SUS, criado em 2006, advém da necessidade de superar os 

desafios da descentralização, com o objetivo de relacionar os serviços de saúde às 

realidades regionais, através da reorganização de uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

Jairnilson Paim analisa o pacto no seguinte ponto de vista: 

 

Trata-se de uma maneira de estabelecer responsabilidades sanitárias 
com metas, atribuições e prazos acordados, buscando superar a 
descentralização tutelada pelo governo federal com vistas à constituição 
de um SUS solidário entre as três esferas de governo. Em vez de o nível 
estadual utilizar o pretexto de uma suposta “crise de identidade” diante 
da descentralização das ações e serviços de saúde para os municípios, 
caberia aprofundar as responsabilidades perante o SUS, em parceria 
com as esferas municipal e federal. (PAIM, 2009. p. 67). 

 

Em que pesem os avanços do novo desenho organizacional, com a definição 

mais ampla sobre a regionalização, o que se observa com o Pacto é que persiste no 

seu texto uma Atenção Básica focalizada, voltada para programas pré-estabelecidos 

pela União, desconsiderando os aspectos epidemiológicos e sociais dos municípios.  

Em 2011, surge o Decreto 7.508, na perspectiva de reforçar o pacto federativo 

intergestores – através da CBIs, CTIs e, em âmbito regional, a Comissão Intergestores 

Regional (CIR), nova denominação dos Colegiados de Gestão Regional estabelecidos 

no Pacto pela Saúde – e de avançar no modelo de regionalização. Esse decreto 

estabelece as Regiões de Saúde como referência não somente para a organização 

das Redes de Atenção à Saúde, mas também, para a transferência de recursos 

financeiros entre os entes federados; defende a atenção básica como porta de entrada 

do SUS e institui a Relação Nacional de Serviços de Saúde (RENASES). 

 

3.2.1. A gestão do SUS no Rio Grande do Norte: breves considerações  

 

Uma análise acerca da dinâmica do modelo de regionalização, no Estado do 

Rio Grande do norte, demonstra que, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAP) 

trabalha com uma estrutura de oito regiões de saúde, no entanto, não dispõe de um 

PDR – o último PDR foi elaborado em 2004 - o que inviabiliza um estudo sobre as 

estratégias de regionalização, que pressupõe o elenco de serviços de cada região, 

seu nível de agregação tecnológica, as economias de escala e de escopo, entre outros 

aspectos.  
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De acordo com o relatório de gestão da SESAP do ano de 2011, foram 

realizadas atividades, projetos e programas que “promoveram” a regionalização do 

SUS, “possibilitaram” a garantia aos potiguares do direito à saúde, através do avanço 

na descentralização e na redução das desigualdades sociais e territoriais.  

Segundo o relatório, atualmente são nove SAEs distribuídas no RN (Caicó, 

Macaíba, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São José do 

Mipibu, Parnamirim, Mossoró, Natal) e no que diz respeito às ações de promoção à 

saúde, foram desenvolvidas campanhas de vacinação; combate à dengue (por meio 

da campanha “RN contra dengue”); ampliação dos serviços de atenção especializada 

(SAE) para a assistência aos portadores de HIV/AIDS; realização do plano de ação 

para receber, no ano de 2012, o programa Rede Cegonha para as gestantes e a 

ampliação dos bancos de leite no Estado. 

Com relação ao uso das tecnologias de informação e comunicação em saúde, 

foram implantadas no Estado, em parceria com a Associação Médica, 184 tele-

eletrocardiógrafos nas 167 cidades. O relatório também aponta avanços no que se 

refere a tratamentos alternativos, com destaque para os procedimentos em 

acupuntura, fitoterapia, homeopatia e medicina Antroposófica. 

O relatório de gestão da SESAP do ano de 2011 afirma que a saúde do Estado 

priorizou a regionalização do SUS. Como forma de enfrentamento às dificuldades 

enfrentadas pela saúde, a rede hospitalar foi organizada de acordo com o perfil de 

cada região. Em Natal, no Hospital Maria Alice Fernandes foi implantada a Urgência 

Referenciada, possibilitando a diminuição das filas de espera; no Hospital Walfredo 

Gurgel (HWG), foram realizadas reformas na residência médica e no setor de nutrição, 

além da criação de uma comissão de ética médica. Foram adquiridos novos 

equipamentos para o pronto socorro Clóvis Sarinho e do HWG. O Hospital Regional 

de Caraúbas contou com novos equipamentos para o Centro Cirúrgicos. No Hospital 

Tarcísio Maia, em virtude da mudança de gestão do trabalho, macas e pacientes foram 

retirados dos corredores. O Hospital Giselda Trigueiro se destacou pela gestão 

participativa e em Caicó houve uma reorganização no Hospital do Seridó e, com a 

implantação do regimento interno, a unidade assumiu as demandas ortopédicas da 

região, tornando-se referência. 

De acordo com o que foi demonstrado no supracitado relatório, a saúde do 

Estado vem cumprindo os princípios do SUS e avançando no modelo de 

regionalização. No entanto, nossa percepção é diferente das colocadas nesse 
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documento. Os relatórios do TCE, a auditoria do próprio Tribunal e o SIOPS revela 

através dos dados e das informações, que a realidade da saúde do Estado atravessa 

uma crise de financiamento, de serviços e de gestão que inviabiliza a garantia do 

direito à saúde dos potiguares.  

Apesar de o Estado ter avançado nas ações de promoção à saúde, sabemos 

que o modelo de saúde que prevalece no Estado é o hospitalocêntrico, em todos os 

hospitais da Rede SESAP existe um elevado percentual de casos sensíveis à Atenção 

Básica. A média nacional para esses casos é de 30%, no Rio Grande do Norte muitos 

Hospitais ultrapassam esse percentual, a exemplo do Hospital Regional do Seridó, 

localizado em Caicó, com 41,04%.  

De acordo com o relatório da auditoria operacional do TCE (2011) verificam-se, 

também, problemas na infraestrutura dos Hospitais do Estado, no que diz respeito às 

instalações físicas e equipamentos da rede hospitalar; Instalações deterioradas e fora 

dos padrões; equipamentos quebrados; falta ou precariedade de manutenção; obras 

paralisadas; instalações subdimensionadas ou subutilizada para atendimento da 

demanda existente.  

Portanto, todos esses fatores que incidem no RN resultam da política fiscal que 

impera no Brasil desde a década de 1990, sob orientação neoliberal. A realidade do 

Estado não é um caso isolado, faz parte da reconfiguração que vem assumindo a 

política de saúde no Brasil em tempos de contrarreforma. 

Nesse sentido, as discussões sobre o processo de descentralização, 

especialmente no Estado do RN, evidenciam que, apesar de fazer parte de uma 

estratégia de governo de esquerda, uma vez que aproxima o cidadão do serviço 

público. Acentua, também, diferenças inter-regionais, além de ser considerada 

importante fonte de corrupção à medida que o governo descentraliza serviços e 

centraliza recursos. O que vem predominando no Brasil é uma descentralização do 

tipo político-administrativa, envolvendo a transferência de serviços, 

responsabilidades, poder e “recursos” da esfera federal para a estadual e municipal. 

 

3.3 A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ENQUANTO PRINCÍPIO DO SUS: O 
CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS NA CONJUNTURA DE 
CONTRARREFORMA 

 

A discussão travada até aqui demonstra como a Política de Saúde vem 

adquirindo, ao longo de diferentes conjunturas históricas, novos formatos. Foi 
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somente a partir da construção do SUS, mais especificamente com a regulamentação 

da Lei 8.142 que os segmentos dos profissionais da saúde, gestores, prestadores de 

serviços do âmbito público/privado e usuários do SUS passaram a ter direito à 

participação da avaliação, elaboração, controle e fiscalização da Política de Saúde, 

através dos Conselhos e Conferências de Saúde. A participação popular é, portanto, 

um direito reconhecido constitucionalmente no marco legal de 1988, que se realizará, 

através dos Conselhos e Conferências, mas que não se restringe a esses dois 

espaços. 

Esses espaços de “democracia participativa” tiveram significativa empatia no 

período pós-ditadura. Isso por que, o Estado, temendo uma desmoralização perante 

a sua base social, passa a se colocar, a partir de então, a favor da esquerda e dos 

trabalhadores. Com a impressão de que, o reacionarismo já fazia parte do passado, a 

sociedade brasileira passa a desfrutar da abertura democrática iniciada nos anos 

1980. As disposições sobre o controle social na saúde surgiram nos debates da 

Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e 1988; no Simpósio Nacional sobre 

Política de Saúde, em 1989; na formulação da Lei 8.080; nos vetos presidenciais 

dessa lei; na força de pressão da sociedade civil, parlamento e Movimento Sanitário 

e na formulação e aprovação da Lei 8.142, em 1990 (SANTOS, 2008). Por 

coincidência, esse movimento esbarra com a truculenta conjuntura neoliberal e de 

contrarreforma do Estado iniciada nessa mesma década no Brasil. 

Já nos referimos nesse trabalho às inflexões da contrarreforma nos 

mecanismos de controle social que, na atual conjuntura, caminham para 

burocratização e desvalorização. As principais decisões são tomadas nos gabinetes 

fechados dos governantes e a “transparência” da gestão vira “letra morta” nessa 

conjuntura de regressão dos direitos sociais. Ora, como nosso esforço aqui é o de 

compreender como se configura o controle dos gastos públicos na ordem do capital e 

entender quais os limites e possibilidades existentes nesses espaços de participação 

popular, é de fundamental importância, travar um debate sobre o conceito de 

sociedade civil, já que esses espaços são representados por ela. 

O conceito de sociedade civil aparece no cenário brasileiro, na segunda metade 

dos anos 1970, quando os movimentos sociais avançaram para o enfrentamento da 

ditadura militar. Num primeiro momento, o regime militar buscou reprimir a sociedade 

civil, ou “desmitificá-la”, por meio de uma “fachada legal” com a criação de instituições 
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que tinham o objetivo de fornecer a falsa ideia de que tinhamos um Estado de direito. 

No entanto, essas tentativas fracassaram e, seguiram-se os conflitos.  

Não é demais ressaltar que foi justamente através das mobilizações da 

sociedade civil que essa “fachada legal” tornou-se real. Vejamos alguns exemplos: o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), criado pelo regime militar para simulador 

um bipartidarismo, foi se tornando, gradualmente, uma importante frente política 

contra o próprio regime que o fundou; os sindicatos passaram a ganhar autonomia em 

oposição ao corporativismo estatal, vigente desde a ditadura varguista, como o ABC 

paulista; em 1980, também surgiram partidos políticos criados a partir da sociedade 

civil, como foi o caso do Partido dos Trabalhadores (PT). Essas mobilizações, da 

própria sociedade civil, abalaram o Estado ditatorial e ganharam peso na Política 

nacional. Em decorrência desse processo, a eleição do presidente Tancredo Neves, 

no Colégio Eleitoral criado pelo próprio regime, pôs fim a ditadura militar e impediu a 

implementação de um governo semicivil liderado por Paulo Maluf. (COUTINHO, 

2006). 

“Quando a pura repressão se revela inviável, têm lugar os chamados ‘projetos 

de abertura’ encaminhados ‘pelo alto’”(COUTINHO, 2006, p. 44). Dessa forma se 

configurou a postura ditatorial, centrada em duas iniciativas: repressão dos setores 

mais radicais da sociedade civil e cooptação dos seguimentos mais reacionários, 

incluindo-os, de forma subalterna, no bloco do poder. No entanto, a sociedade civil 

reinvindicava, através de suas lutas, a superação dos limites desse “projeto de 

abertura” através de um processo de abertura. Cabe destacar alguns elementos desse 

processo: em 1979, retornaram à vida política, algumas personalidades e correntes 

repreendidas na primeira fase da ditadura; a reformulação política que ocorreu 

justamente na tentativa de derrubar a oposição ao regime militar, permitou a 

construção de uma representação mais pluralista dentro da política, como a criação 

do PT; outro elemento pertinente refere-se à vitória do oposicionista Tancredo Neves 

para a presidência. 

Atualmente, na conjuntura neoliberal, a sociedade civil passa a ser orientada 

para a defesa de interesses setoriais, privatistas e corporativos. No âmbito ideológico, 

ocorre a tentativa de despolitizá-la sob o discusso de que, essa esfera, está além do 

Estado e do mercado, transformando-a num “terceiro setor”, regulado pela lógica da 

“solidariedade” e da “filantropia”. Sob esse prisma ideológico, o Estado poderia 
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transferir suas responsabilidades pela implementação de políticas públicas para a 

sociedade civil.  

Mesmo considerando que essa é a ideologia dominante, também visblumbram-

se, na sociedade civil, a oposição a esse modelo supracitado, partidos políticos de 

esquerda, sindicatos e movimentos sociais que defendem o que Coutinho demominou 

de “democracia de massas” ou simplesmente “democracia”. Esse projeto de 

esquerda, vinculado ao socialismo, pressupõe a presença de um sindicalismo forte e 

politizado; a mediação política entre os partidos; o reforço da participação política; o 

reconhecimento do pluralismo de interesses e a defesa dos direitos universais. A 

recusa ao conservadorismo burguês é a única alternativa para a construção de uma 

sociedade socialista em nosso país. Nesse sentido, é importante destacar aqui, o 

conceito gramsciano de sociedade civil: 

 

Na visão de Gramsci, a sociedade civil é uma arena privilegiada de luta 
de classes, uma esfera do ser social onde se dá uma intensa luta pela 
hegemonia; e, precisamente por isso, ela não é o “outro” do Estado, 
mas – juntamente com a “sociedade política” ou o “Estado-coerção” – 
um dos seus inelimináveis momentos constitutivos. Para Gramsci nem 
tudo que faz parte da sociedade civil é “bom” (ela pode por exemplo ser 
homogeneizada pela direita) e nem tudo que provém do Estado é “mau” 
(ele pode expressar demandas universalistas que se originam nas lutas 
de classes subalternas). Somente uma concreta análise histórica da 
correlação de forças presentes em cada momento pode definir, do 
ângulo das classes subalternas, a função e as potencialidades positivas 
ou negativas tanto da sociedade civil como do Estado. (COUTINHO, p. 
54, 2006). 

 

Para uma análise detalhada da vida material, é necessário entender a 

correlação de forças presentes em diferentes momentos históricos. Somente a partir 

desse viés crítico é que percebemos como a sociedade civil adquire novas 

configurações a depender da conjuntura política, econômica e social. O conceito 

gramsciano sobre sociedade civil é regado de criticidade e possui uma dimensão 

claramente política, tida como espaço de luta das classes subalternas, pela 

reivindicação da hegemonia e do poder político. Na verdade, para Gramsci, o Estado 

é formado pela sociedade política – aqui estão presentes os mecanismos através dos 

quais a classe dominante mantém seu poder – e pela sociedade civil – formada pela 

superestrutura, tais quais as escolas, a igreja, os partidos políticos, os sindicatos, as 

organizações profissionais, a cultura, dentre outras. Existe, portanto, uma unidade 
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dialética entre a estrutura e a superestrutura – política e sociedade, economia e 

Estado. 

Nas últimas décadas, mais precisamente a partir da redemocratização do país 

nos anos oitenta, momento em que se amplia o debate sobre as políticas sociais, 

insere-se na política social, a participação dos sujeitos sociais, através do controle 

social. É pertinente destacar que o controle social não é do Estado ou da sociedade 

civil, e sim das classes sociais, e ele poderá acontecer via políticas sociais públicas. 

Na verdade, quando o Estado passa a manter a função do consenso para além da 

coerção, surge a possibilidade das classes sociais o controlarem. Na perspectiva das 

classes subalternas o controle social significa a participação de segmentos 

organizados da sociedade civil na gestão de políticas sociais no intuíto de controlá-las 

para que atendam os interesses da classe que vive do trabalho, orientando as ações 

do Estado e os gastos sociais.  

Se a sociedade civil é composta por diversas classes com interesses sociais 

distintos, decerto, a classe subalterna irá defender um novo modelo de sociedade, 

buscando superar o momento “econômico-corporativo” para o “ético-político”, como 

afirma Gramsci. No entanto, se esse controle estiver representando os interesses da 

classe dominante, os ideais neoliberais serão reafirmados e a participação popular 

não será reflexo de muitos avanços. 

Sobre o controle social nas políticas sociais, a área da saúde foi pioneira nesse 

processo devido a Reforma Sanitária Brasileira, que, na sua efetividade, pode ser 

caracterizada por seu momento de ideia, proposta, projeto, movimento e processo, 

como já discutido no capítulo anterior. A luta dos movimentos sociais, de partidos de 

esquerda, profissionais e estudantes da saúde que faziam frente à ditadura militar, 

conseguiu inserir na Constituição, o Sistema Único de Saúde e entre seus principios 

estava presente a participação da comunidade, através dos conselhos e conferências. 

Atualmente existem aproximadamente 5.537 conselhos de saúde em quase todos os 

munícipios brasileiros (5.560), com cerca de 87.212 conselheiros (798 estaduais e 

86.414 municipais). Nessas esferas de participação popular, os sujeitos sociais 

participam desde a formulação de planos, programas e projetos e o acompanhamento 

de sua execução, até a análise dos recursos orçamentários destinados à política de 

saúde.  

No entanto, é necessário entender um conjunto de mediações fundamentais 

para que esse processo se movimente. Já resgatamos a importância desses espaços 
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de participação popular, mas é válido destacar o seu aspecto contraditório que, apesar 

de terem sido conquistados pela força de pressão daqueles que defendiam um 

sistema de saúde universal, vêm sendo despolitizados, podendo significar 

mecanismos de legitimação do poder. Ora, nem todos os segmentos da sociedade 

civil defendem um outro projeto societário ou representam as classes subalternas, por 

vezes corremos o risco de homogenizá-la, mas nessa mesma sociedade existem 

aqueles que reafirmam o neoliberalismo e que, portanto, defendem os princípios 

contrarreformistas. 

 

3.3.1. O debate sobre o financiamento do SUS nas Conferências Nacionais de 
Saúde 

 

Até o momento da produção desse trabalho, já foram realizadas quatorze 

Conferências Nacionais de saúde; desde a construção do SUS, ocorreram sete - da 

VIII à XIV. A participação efetiva da população na saúde teve como marco a VIII 

Conferência, considerada a mais importante, pois se realizou em um contexto de 

redemocratização do país e, a partir dela ocorreu uma ruptura no formato da política 

de saúde, transformando-se, a partir de então, em um Sistema Universal. 

Adiada por quatro vezes, a Conferência seguinte à primeira só veio acontecer 

em 1992, no governo Collor de Melo. Em termos conjunturais, esse momento é 

marcado por um governo antidemocratico que foi interrompido graças ao amplo 

movimento popular que culminou no seu impeachment. Tal Conferência teve como 

tema central: a municipalização é o caminho. Os principais objetivos giraram em torno 

do fortalecimento do processo de descentralização, do controle social e do 

cumprimento da Lei 8.080.  

Em setembro de 1996, ocorre a X Conferência Nacional de Saúde com o tema: 

Construindo um Modelo de Atenção à Saúde para a Qualidade de Vida. Nessa 

ocasião, as discussões giraram em torno dos problemas enfrentados pelo SUS e não 

é de se estranhar que a política neoliberal implementada pelo governo FHC tenha sido 

questionada. Naquele momento estava sendo travada uma luta constante entre a área 

econômica e o Ministério da Saúde por mais recursos para o setor frente ao 

desmoronamento do SUS. (CORREIA, 2006). É oportuno destacar, nesse mesmo 

período, a criação da NOB 01/96. Resultado das outras NOBs editadas anteriormente, 

esta, por sua vez, além de incluir orientações operacionais, dá subsídios aos 
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princípios e às diretrizes do sistema, na medida em que aponta para uma reordenação 

do modelo de atenção à saúde. Pode-se inferir que a NOB 96 impulsionou um intenso 

processo de descentralização, redefinindo funções e competências para as três 

esferas de governo. Mas, verificam-se impasses com relação à concentração de 

recursos em regiões, estados e municípios, pois o repasse financeiro era feito 

baseado na capacidade de produção de serviços (CARVALHO, 2001). 

Passados quatro anos, em 2000 é realizada a XI CNS: Efetivando o SUS: 

acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde, com controle social. 

Infelizmente as propostas da antiga CNS não se efetivaram e o quadro da saúde se 

revelava ainda mais preocupante, os problemas na área da saúde foram novamente 

relacionadas ao mandato de Fernando Henrique Cardoso. Diante da reforma 

estrutural em detrimento das políticas sociais, os participantes da CNS se 

manifestaram contra a mercantilização da saúde e a privatização do setor e centraram 

suas reivindicações no fortalecimento do controle social e na responsalização do 

Estado para com o setor público. 

A XII CNS “Saúde: um direito de todos e dever do Estado – A saúde que temos, 

o SUS que queremos”, prevista para acontecer em 2004, acabou sendo antecipada 

para 2003, com o objetivo de definir orientações para o Plano Plurianual do novo 

governo e as principais diretrizes a serem incorporadas. Diante dos problemas 

enfrentados pelo SUS, foi elaborado um documento preliminar nessa ocasião para ser 

discutido nas conferências Estaduais e Municipais, pautado em dez eixos: Direito à 

Saúde; A Seguridade Social e a Saúde; A Intersetorialidade das ações de saúde; As 

três esferas de governo e a construção do SUS; A Organização da atenção à saúde; 

O trabalho na saúde; gestão participativa; Ciência e tecnologia e a saúde; O 

financiamento do SUS; informações, informática e comunicação.  

As expectativas para essa Conferência eram semelhantes à da oitava; 

primeiramente porque estava assumindo a presidência um representante de 

esquerda, que adotava o discurso da concepção de saúde, enquanto direito 

fundamental a ser garantido através do acesso universal, equânime e integral às 

ações e serviços de Saúde (BRAVO; MATOS, 2007) e depois em virtude do 

acontecimento de alguns eventos importantes realizados antes da Conferência, quais 

sejam: o V Congresso Nacional da Rede Unida, o VII Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, XLI Congresso Brasileiro de Educação Médica e as Conferências Nacionais 

de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. No entanto, a XII CNS não ampliou o 
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número de participantes e nem foi reflexo de aprofundamento da Reforma Sanitária, 

uma vez que a concepção de Seguridade Social não foi fortalecida e a fragilização na 

condução das plenárias impossibilitou a formulação do seu relatório final.  

Em novembro de 2007 foi realizada a XIII CNS, cujo tema central foi: “Saúde e 

Qualidade de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento”, com os seguintes eixos 

temáticos: desafios para a efetivação do direito humano à saúde no Século XXI: 

Estado, Sociedade e Padrões de desenvolvimento; Políticas públicas para a saúde e 

qualidade de vida: o SUS na Seguridade Social e o Pacto pela Saúde; A participação 

da sociedade na efetivação do direito humano à saúde. Registra-se, a partir desse 

evento, um novo marco referencial para a saúde após a VII Conferência, uma vez que, 

em tempos adversos – no campo da cultura, ideologia, política, economia – aqueles 

que lutam pela democratização da saúde conseguem marcar presença, demonstrar 

resistências à hegemonia neoliberal e explorar as contradições presentes em um 

governo que se autodenominava de esquerda – o do PT. (TEIXEIRA, 2011). 

A XIV Conferência veio acontecer em 2011, com o tema: “Todos usam o SUS! 

SUS na Seguridade Social, Política Pública, patrimônio do Povo Brasileiro”. As 

diretrizes fundamentaram-se em quatro pilares: o acesso e acolhimento com 

qualidade: um desafio para o SUS; Política de saúde na seguridade social, segundo 

os princípios da integralidade, universalidade e equidade; Participação da comunidade 

e controle social; Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação 

Público x Privado; Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde). 

No que se referem ao financiamento da Saúde, as Conferências supracitadas 

inovaram em diferentes aspectos, como demonstra o quadro a seguir: 
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Quadro1: A discussão sobre financiamento nas Conferências Nacionais de 
Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
VIII Conferência Nacional de Saúde 

A VIII Conferência defende a constituição um 
orçamento social, envolvendo todos os recursos 
destinados às políticas sociais dos diferentes 
Ministérios e Fundos sociais. Para a saúde 
deverá ser destinado parte desse orçamento, que 
irá compor oFundo Único Federal de Saúde, em 
nível Estadual e municipal, também serão 
formados os fundos únicos, e os recursos serão 
determinados pela pré-fixação do percentual 
mínimo sobre as receitas públicas.A distribuição 
de recursos financeiros não deve obedecer 
somente o critério populacional e arrecadação 
fiscal, mas as condições de vida e de saúde de 
cada região.  

 
 
 
 
 
 
IX Conferência Nacional de Saúde 

O evento ocorreu em um período de crise 
exponencial no setor saúde. O tema do 
financiamento foi bastante debatido, frente à 
redução de recursos para a área. Dos recursos do 
OSS, de 30,31% em 1989, passou para 23% em 
1990 e 22% em 1992. O relatório da Conferência 
propõe: definir com precisão, as ações que 
integram o OSS; o que deve ser financiado por 
esse orçamento; garantir o recolhimento do 
FINSOCIAL. Ainda, considerou pertinente, destinar 
de 10 a 15% dos orçamentos fiscais de cada esfera 
de governo para saúde e pelo menos 30% do OSS. 

 
 
 
 
 
X Conferência Nacional de Saúde 

Os participantes da X Conferência, defenderam a 
aprovação da PEC 169/93, deliberaram, ainda, 
sobre novas fontes de financiamento para a saúde, 
critérios sobre a distribuição de recursos - frente as 
irregularidades nos fluxos financeiros -  
funcionamento dos Fundos Únicos de Saúde em 
todos os níveis de governo; critérios para o 
planejamento, gestão e controle dos recursos do 
SUS. Criticaram a distribuição dos recursos entre 
os setores públicos e privados e a tabela de 
procedimentos do SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI Conferência Nacional de Saúde 

A crise financeira que perpassava o setor saúde foi 
bastante discutida frente às necessidades de 
superar formas e critérios de repasse financeiro, 
irregularidades nos fluxos financeiros e expansão 
do sistema privado. Por outro lado, reconheceram 
algumas conquistas, tais como: a criação da CPMF 
(ainda que de forma substitutiva); a instituição do 
Piso de Atenção Básica (com os repasse fundo à 
fundo seguindo o critério das bases populacionais) 
e a conquista pela aprovação da EC-29, em 2000. 
A centralização dos recursos no âmbito da União 
também foi debatida, entre 1995 e 1999 a 
arrecadação federal cresceu 80%. Diante desse 
dado, se a proporcionalidade de distribuição das 
receitas tivesse sido a mesma, o orçamento da 
saúde teria chegado,no ano 2000 àR$38 bilhões, 
ao invés de R$22 bilhões. Isso não ocorreu porque 
44% do orçamento da união foi destinado à dívida 
pública. Além disso, tem havido crescente 
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Fonte: Relatórios das (VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV) Conferências Nacionais de Saúde.

utilização de recursos federais nos serviços 
privados para as coperativas, OS, entre outras, 
sem controle social.  

 
 
 
 
 
 
XII Conferência Nacional de Saúde 

Essa Conferência defende que o repasse da CPMF 
fosse destinado, exclusivamente, para a saúde e 
que a União destine 10% do seu Orçamento para a 
área. Discute a obrigatoriedade do preenchimento 
do SIOPS e a necessidade de elevar, até 2007, o 
gasto anual per capita com saúde, na cifra de 
U$185 para U$500. Propõe, também, a fixação de 
taxa de contribuição sobre cigarros e semelhantes 
para a saúde.  As discussões concentram-se na 
regulamentação da EC-29 e nos projetos de 
reforma na previdência social. Após a aprovação da 
EC-29, em 2002, 17 Estados e 41% dos municípios 
não gastaram o que deveriam nas referidas ações 
de serviços públicos de saúde. 

 
 
 
 
 
XII Conferência Nacional de Saúde 

Discutiram o fim da DRU para a saúde, defenderam 
a destinação de 30% do OSS para a saúde. 
Reivindicaram a aprovação imediata, junto ao 
Senado Federal, da PLC 89/2007, para 
regulamentação da EC-29 e vinculação de 10% do 
Orçamento da União para a saúde. Defenderam, 
também, que o MP deveria rever a porcentagem 
das receitas dos Estados para a saúde, que deveria 
sofrer um reajuste de 12% para 15%. Ao MP 
caberia, também, reajustar os tetos financeiros dos 
Estados e Municípios de acordo com o perfil 
epidemiológico e o critério socioeconômico de cada 
região. 

 
 
 
 
XIV Conferência Nacional de Saúde 

Defendem a articulação entre as instâncias de 
controle social para exigir a regulamentação da EC-
29, de forma que garanta a ampliação do 
orçamento. Alcançar um mínimo de 10% do PIB 
para a saúde; destinar, no mínimo, 10% dos 
recursos do Fundo social do Pré-sal para o SUS. 
Garantir a não incidência da DRU sobre a saúde e 
ampliar em 100% os recursos do PAB. Revisar a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e a transferência de 
recursos por blocos de financiamento. 
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 No ano de 2011 aconteceu, no Estado do Rio Grande do Norte, a VII 

Conferência Estadual de Saúde, com o tema: “todos usam o SUS! SUS na 

Seguridade Social, Política Pública, patrimônio do povo brasileiro” 

Nesta ocasião, reivindicava-se a mobilização e articulação da sociedade civil 

no sentido de exigir, imediatamente, a regulamentação da EC-29, garantindo 

percentuais do Produto Interno Bruto –PIB para o financiamento da saúde: 10% 

União, 12% Estados e 15% Municípios. Falava-se, também, sobre a Reforma 

Tributária, desde que fossem garantidas receitas fixas para o financiamento da 

saúde, com a destinação de percentual sobre a arrecadação do Imposto, sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e da indústria de cigarros e 

bebidas, além de um percentual sobre os lucros das loterias, da estipulação de 

15% dos Royalties do Petróleo e Taxação das Grandes Fortunas. Defenderam 

a extinção da DRU para a saúde e a ampliação dos recursos financeiros do 

PAB/fixo - passando dos atuais R$18,00 per capta para R$36,00 habitante/ano, 

sem ampliar carga tributária. E, por fim, a garantindo repasse de recursos da 

Esfera Federal e Estadual para os Hospitais Municipais de pequeno porte. 

(Relatório da 7ª Conferência Estadual de Saúde (RN)). 

Observamos que há características e deliberações similares e até mesmo, 

idênticas, nas sucessivas Conferências Nacionais e Estadual (RN) de saúde. 

Desde a criação do SUS, a questão do financiamento sempre foi discutida nas 

conferências. Antes da aprovação da EC-29, o controle social defendia a 

vinculação de 30% do Orçamento da Seguridade Social para a saúde, no 

entanto, esse percentual nunca foi cumprido. A partir da regulamentação do SUS 

e das Normas Operacionais Básicas, foi possível instituir os fundos de saúde, no 

entanto, o repasse financeiro era inconstitucional, por seguir os critérios 

baseados na produção e por não considerar o perfil epidemiológico e 

socioeconômico das regiões. As diversas Conferências discutiram esses 

entraves e a XII deliberou que o Ministério Público reajustasse os tetos 

financeiros dos Estados e Municípios de acordo com os princípios da 

Universalidade, Equidade e integralidade. O debate sobre o fim da DRU para a 

saúde também se fez presente em várias Conferências e a regulamentação da 

EC-29 foi a palavra de ordem da XI Conferência à XIV. As deliberações exigiam, 

além da regulamentação da EC-29, a vinculação de 10% do PIB para a saúde e 
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a aprovação da PLC 89/2007, que determinava a aplicação de um percentual de 

10% do orçamento da União para a saúde.  

Mesmo considerando a conjuntura ‘desfavorável’ para os movimentos 

sociais, as Conferências caracterizam-se como espaços de lutas e resistências 

por uma saúde pública de acordo com a Reforma Sanitária Brasileira. Podemos 

afirmar que parte das deliberações das Conferências tiveram êxito e ganharam 

espaço no Congresso Nacional, como a regulamentação da EC-29, por meio da 

Lei 141 de 2012. No entanto, em que pesem os avanços, muita coisa nem saiu 

do papel. A EC-29 foi regulamentada, mas a PLC 89/2007 foi vetada no 

Congresso. A União continua investindo na saúde de acordo com o crescimento 

nominal do PIB, sem a definição de um percentual de aplicação. A atual 

presidente, Dilma Rousseff, aprovou a prorrogação da DRU até 2015, ou seja, 

as deliberações em favor do fim do mecanismo para a saúde, ‘fracassaram’. Não 

houve Reforma tributária e as taxações continuam incidindo sobre os tributos 

indiretos, penalizando a classe que vive do trabalho. 

 

3. 4. Os Conselhos de Saúde enquanto mecanismo de controle social. 

 

A partir da Lei 8.142, os conselhos de saúde tornaram-se uma exigência 

legal, com a atribuição de deliberar sobre a “formulação de estratégias e 

[exercer] controle sobre a execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros...” (BRASIL, 

1990). Decerto, se os conselhos de saúde fossem espaços valorizados e se, os 

segmentos da sociedade civil que o ocupassem fizessem frente à conjuntura 

econômica de regressão dos direitos sociais, talvez a saúde pública caminhasse 

para concretização do SUS histórico. No entanto, muitos dos conselhos 

constituem apenas espaços de legitimação do poder. Na verdade, eles 

expressam interesses contraditórios de diversos segmentos da sociedade e, 

portanto, não são espaços neutros nem homogêneos. 

De acordo com as análises de Bravo e Souza (2002) apud Menezes 

(2012), existem na atualidade quatro concepções teóricas sobre os conselhos. 

A primeira, pautada em Gramsci e nos neo-gramiscianos, analisa os Conselhos 

enquanto arena de conflitos em que diferentes projetos estão em disputa. No 

entanto, essa concepção não é hegemônica na área da saúde, há teorias – 
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fundamentadas em Habermas - que tratam os conselhos como espaços de 

consenso, onde os diferentes interesses sociais convergem para os interesses 

de todos e, portanto, não consideram a correlação de forças existentes nesses 

espaços. Há também a concepção, pautada na visão estruturalista do marxismo 

de Althusser, que define os conselhos apenas como espaços de cooptação da 

sociedade civil por parte do governo. Existe ainda uma quarta posição, de caráter 

neoconservador, que não considera esse espaço, pois defendem apenas a 

democracia representativa. 

Convém registrar que muitos dos obstáculos enfrentados pelos conselhos 

na atualidade advêm da cultura política do autoritarismo brasileiro; as fortes 

marcas da burocracia, do patrimonialismo e do clientelismo ainda estão 

presentes na contemporaneidade e atingem esses espaços. Mas, não podemos 

nos esquivar diante dos limites presentes nesses espaços de participação 

popular. Entendendo os conselhos como uma arena de conflitos, onde se 

defrontam interesses contraditórios, sabemos que existem não só defensores do 

processo de acumulação capitalista, mas também aqueles que defendem o 

aprofundamento da Reforma Sanitária e a implementação do SUS real. 

Valéria Correia define os Conselhos de saúde da seguinte forma: 

 

A efetivação do controle social no campo dos Conselhos é 
limitada, do lado dos gestores: pela não transparência das 
informações e da própria gestão, pela manipulação dos dados 
epidemiológicos, pelo uso de artifícios contábeis no manuseio dos 
recursos do Fundo de Saúde, pela ingerência política na escolha 
dos conselheiros, pela manipulação dos conselheiros na 
aprovação de propostas, e, do lado dos usuários: pela fragilidade 
política das entidades representadas, pela não organicidade entre 
representantes e representados, pela não articulação deste 
segmento na defesa de propostas em termos de um projeto 
comum, pelo corporativismo de cada conselheiro defendendo os 
interesses somente de sua entidade, pelo não acesso às 
informações, pelo desconhecimento sobre seu papel e sobre a 
realidade da saúde na qual está inserido.  (CORREIA, 2006. p. 
20). 

 

Além de se constituir como uma arena de conflitos, as barreiras 

supracitadas têm relação direta com a ideologia neoliberal que limita o controle 

social através dos conselhos, tais como: a não transparência dos recursos; o 

despreparo dos conselheiros; a cooptação dos conselheiros para aprovação das 
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propostas; além da fragilidade política das entidades representadas pelos 

usuários; a desarticulação dos segmentos da sociedade civil e a fragmentação 

das lutas em defesa de projetos isolados.  

Correia (2006) aponta alguns desafios – e consideramos importante 

destacar – para que o controle social se efetive no âmbito dos conselhos. 

Inicialmente é necessário que os movimentos sociais mantenham autonomia e 

força perante a gestão. Essa autonomia também deve ocorrer nas conferências 

e nos conselhos diante do poder executivo na perspectiva de que essas 

instâncias sejam reflexos de emancipação social. É de fundamental importância 

a criação de uma articulação entre os conselhos gestores de diversas áreas, 

conselhos estaduais e municipais com uma agenda única para o enfrentamento 

da questão social. Através de plenárias, forúns, dentre outros, é primordial a 

articulação entre as deliberações dos conselhos – suas denuncias e lutas – com 

o Ministério Público, Controladoria Geral da União (CGU), Comissões de Saúde 

das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, entre outros. É 

importante também que se fortaleça o elo entre a sociedade e o conselho e,por 

fim, a inserção de uma agenda de lutas contra a hegemonia vigente e a favor de 

um novo projeto societário. 

Convém registrar que o Conselho Nacional de Saúde foi instituído antes 

da CF/88, através da Lei n. 378 de 1937, e se constituia apenas como um órgão 

consultivo do Ministério da Saúde; tinha como objetivo, juntamente com o 

Conselho Nacional de Educação, auxiliar aos Ministérios da Saúde e Educação. 

Somente em 1954 o CNS foi regulamentado quanto a sua composição, 

funcionamento e competência. Durante um largo percurso temporal, o CNS teve 

um funcionamento incipiente e irregular. Apenas em 1970, por meio do Decreto 

n. 67.300/70, essa esfera poderá examinar e emitir parecer sobre problemas 

relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde, desde que sejam 

submetidos à apreciação pelo ministro de Estado; poderá também opinar sobre 

materia que, por força de lei, tenha que ser submetida a sua apreciação. 

(CARVALHO, 1995 apud MENEZES, 2012). 

A partir da Constituição de 88, o CNS é (re) desenhado e, a partir de então, 

adquire um caráter permanente e deliberativo, além de se constituir como 

integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. Agora o Conselho 

passa a contar com trinta membros, distribuidos em quatro segmentos, quais 
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sejam: usuários, trabalhadores da saúde, gestores (governo) e prestadores de 

serviços de saúde (público e privado). Em 2006, houve uma nova reforma na sua 

composição, passando para 48 conselheiros, sendo 24 entidades e movimentos 

sociais de usuários do SUS; 12 entidades de profissionais de saúde, incuída a 

comunidade científica; duas entidades prestadoras de serviços; duas 

empresariais; seis gestores federais; um estadual e um municipal. Temos nesse 

mesmo ano, pela primeira vez, um presidente do CNS. 

Decerto, o controle social não pode ficar restrito a esses mecanismos – 

conselhos e conferências. Na área da saúde, estão sendo criados espaços 

alternativos, autônomos e independentes, como é o caso dos fóruns contra 

privatização e da criação da Frente Nacional contra privatização da saúde – 

representada pelos fóruns estaduais, por movimentos sociais e partidos 

políticos. A luta travada por esses segmentos retoma os objetivos da Reforma 

Sanitária, ao defender o SUS público (sob a administração direta do Estado), 

Universal e igualitário. A bandeira principal levantada é contra a forte privatização 

que vem ocorrendo na área da saúde, através das OSS, das EBSEHR e das 

fundações estatais de direito privado. A Frente Nacional, através de suas 

intensas mobilizações em diversos estados no Brasil, já conseguiu derrubar o 

projeto da EBSEHR em vários hospitais universitários do Brasil. Apesar de todas 

as reflexões revelarem os limites para efetivação da participação popular na atual 

conjuntura, percebemos que esses mecanismos, ainda que não totalmente 

politizados, são importantes para a concretização do SUS e para uma possível 

mudança na cultura política brasileira. (MENEZES, 2012). 
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4. O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM TEMPOS DE 

CAPITALISMO FINANCEIRIZADO 
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Tecidas algumas considerações a respeito da Política de Saúde e sobre as 

transformações estruturais que envolvem o campo da Seguridade Social, 

voltamos nossa atenção para as particularidades do financiamento da Política 

de Saúde no RN no período de 2004 a 2012. 

Sem perder de vista os determinantes que configuram o cenário da Política 

de saúde no Estado do RN, iniciaremos esse capítulo partindo da discussão 

sobre o financiamento da saúde a partir do momento que esta adquiriu o estatuto 

de direito universal. Na tentativa de situar o (a) leitor (a) nos debates, impasses 

e nas lutas pela vinculação de recursos para a saúde pública, problematizaremos 

o financiamento da saúde, especificamente a partir do ano 2000, pois é a partir 

de então que esse assunto ganha novos contornos em virtude da aprovação da 

Emenda Constitucional n. 29. 

 

4.1 A trajetória do financiamento da política de saúde no Brasil: a luta por 
recursos nas décadas de 1990 e 2000. 

 

A ideia de um sistema único de saúde foi concebida a partir de uma série 

de mudanças ocorridas na sociedade brasileira, desde a década de 1970, pela 

resistência a saúde como mercadoria e pela conquista da saúde como direito. 

Fazendo um balanço histórico, podemos afirmar que a política de saúde no Brasil 

transitou por três diferentes modelos: durante a república velha, vigorou o 

sanitarismo campanhista, que chegou ao fim em virtude do processo de 

industrialização. A partir do governo de Getúlio Vargas, nos deparamos com o 

aparecimento da assistência médica da previdência social, na qual as ações de 

saúde pública eram apenas pontuais. Só a partir da CF/88, a Política Saúde é 

reconhecida como direito Universal, devendo ser garantida pelo Estado, através 

do investimento em políticas sociais e econômicas com vistas à promoção, 

proteção e recuperação em saúde. 

A nova configuração que a saúde assume após sua inserção na Política 

de Seguridade Social, exigiu que a Constituição de 1988 se preocupasse com a 

ampliação dos recursos para a área. A partir de Lei complementar, a Constituição 

em seu Art. 55, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

determinou que até que fosse aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% 

dos recursos do Orçamento da Seguridade Social (OSS), com exceção do 
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PIS/PASEP que é vinculado, seriam destinados à saúde. A esses recursos de 

origem Federal, deveriam ser acrescidas receitas provenientes dos Tesouros 

Estaduais e Municipais. 

Enquanto a Constituinte determinou a vinculação de 30% do OSS para a 

saúde, sem nenhuma definição de participação dos outros entes federativos, 

esse percentual virou 20%, chegando a 14% em 1992 no governo de Collor. 

Além disso, em 1993, nos deparamos com a desvinculação de 250 milhões de 

reais da Contribuição sobre a folha de trabalhadores que deixou de ser 

repassada pelo Ministro Britto da Previdência Social. Na tentativa de superar a 

crise do SUS desde o momento da sua criação, em 1997 foi criada a 

Contribuição Provisória Sobre a Movimentação Financeira (CPMF) para a 

política de saúde, cujos recursos deveriam ser somados às fontes que compõem 

o OSS. Somente no ano de 2000 foi aprovada a Emenda Constitucional n. 29 

que determinaria quanto cada ente da federação deveria destinar a saúde. 

É fundamental problematizar a trajetória do financiamento do SUS 

partindo da análise de dois princípios que são, essencialmente, contraditórios: o 

“princípio da universalidade da política de saúde”, que se caracteriza pela defesa 

dos fundamentos da Reforma Sanitária, permitindo o acesso de todas as 

pessoas aos serviços de saúde, e exigindo, consequentemente, um aumento de 

recursos e um forte investimento financeiro do Estado na área; e do outro lado 

está o “princípio da contenção dos gastos públicos”, articulado à política 

macroeconômica que vem sendo desenvolvida no Brasil desde a década de 

1990 e que se consubstancia na década de 2000, especialmente nos governos 

do Partido dos “Trabalhadores” – Lula e Dilma. Esse princípio, de orientação 

neoliberal, defende a redução dos gastos sociais, a manutenção de alto superávit 

primário e a privatização dos serviços sociais públicos. Os argumentos que 

defendem a contenção dos gastos sustentam o debate de que o investimento 

em políticas sociais causa um desequilíbrio nas contas do governo e, portanto, 

acabam provocando o déficit público (MENDES, 2012). 

Situar esse duplo movimento na cena contemporânea supõe considerar a 

trajetória do financiamento da política de saúde como um processo dinâmico e 

dialético, sendo necessário entender a relação da saúde com a política 

econômica vigente desde a implantação do SUS e as prioridades dadas pelos 

governos brasileiros desde 1988. 
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 De fato, os dados apresentados no gráfico acima só materializam as análises 

apontadas anteriormente. Quase metade do Orçamento da União, em 2012, foi para 

o pagamento de juros e amortização da dívida pública (43,98%), seguido da 

Previdência (22,47%), de Transferências a Estados e Municípios (10,21%) e saúde 

(4,17%). Esses dados não são apresentados para a classe trabalhadora e o discurso 

hegemônico transferido, principalmente, pela grande mídia, utiliza os seguintes 

elementos para explicar o suposto “déficit” nas contas públicas: a) o “mito” de que a 

Previdência Social vem atravessando uma crise, decorrente do aumento do volume 

de beneficiários e diminuição dos contribuintes; b) a perversa responsabilização dos 

servidores públicos pelos desequilíbrios das contas; c) a falsa ideia de que a dívida foi 

paga, em 2005, no governo Lula. No entanto, o interesse do Estado, no primeiro 

elemento citado, é fazer com que os contribuintes migrem para os planos de 

previdência privada; o segundo elemento se configura como uma justificativa do 

governo para o contingenciamento de salários; e sobre o terceiro elemento, é oportuno 

destacar que a dívida não foi paga e que, os acordos com o FMI continuam sendo 

firmados. Em 2005, Lula pagou ao FMI U$15,5 bilhões, mas para que esse pagamento 

acontecesse foram emitidos títulos da dívida interna com juros de 19% ao ano (os 

juros pagos ao FMI eram de 4,0% ao ano), e Antônio Palocci, Ministro da Fazenda 

naquele ano, não rompeu com os acordos firmados com o Fundo Monetário, portanto, 

trocou-se uma dívida por outra (interna) ainda maior.  

 Além desses fatores, outras explicações esvaziadas de criticidade são 

predominantes na nossa sociedade. O gráfico acima revela a verdadeira lógica da 

“insuficiência” de recursos para o atendimento dos Serviços Sociais e das demais 

políticas públicas. 

 Desde a CF/88, o financiamento da saúde passa por graves problemas (nos 

referimos ao momento pós-constituinte porque, só a partir de então, a saúde adquire 

estatuto de direito universal) e dois fatores são também determinantes nesse 

processo: a preocupação dada a Previdência no interior do Orçamento da Seguridade 

Social e a política fiscal do governo em cumprimento com as metas dos organismos 

internacionais de superávit primário e pagamento dos juros e amortizações da dívida 

pública. 

Esses impasses são verificados desde 1989 e 1990 quando os recursos do 

Finsocial (atual Confins) não foram totalmente destinados ao financiamento das 

políticas de Saúde, Assistência Social e Previdência. Parte de tais recursos foi para o 
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financiamento dos encargos previdenciários da União. Em 1993 ficou definido, através 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que 15,5% do OSS deveria ser destinado 

à saúde. No entanto, a LDO não foi cumprida e o discurso que justificativa esse fato 

se sustentava nos problemas financeiros que a Providencia Social enfrentava. 

Nessa arena de crise na saúde pública, surgiram discussões de Propostas de 

Emendas Constitucionais, no sentido de introduzir artigos na CF/88 que garantissem 

recursos para o financiamento da saúde. Surgiu assim, a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 169, de autoria do deputado Eduardo Jorge do PT/SP e do deputado 

Waldir Pires do PT/BA, formulada em 1993 e que consistia em destinar à saúde 30% 

das contribuições sociais e 10% dos recursos fiscais da União, Estados e Municípios. 

Em 1995, chegou ao Congresso a Proposta de Emenda Constitucional nº 86, do 

deputado Mosconi, a qual defendia a destinação do produto integral da Cofins e da 

CSLL para a saúde. 

As discussões estenderam-se até setembro de 2000 e resultou na Emenda 

Constitucional nº 29 (EC-29), resultado da junção da PEC 169 e 86, mas que na 

verdade nada tinha a ver com os Projetos de Emendas Constitucionais supracitados. 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) defendia a proposta 

de Eduardo Jorge e Walmir Pires e ainda propunha a adoção de outras medidas, tais 

como: a incorporação nas receitas da Seguridade Social de 40% da arrecadação do 

PIS/PASEP; a aplicação da CSLL às instituições financeiras; a redefinição do FAT; 

alta carga tributária sobre produtos nocivos à saúde (como o tabaco e bebidas 

alcoólicas); o fim das deduções no Imposto de Renda (IR) de empresas que prestavam 

assistência médica a seus funcionários; a extinção, a curto prazo, das deduções no 

IR de pessoas físicas que pagam planos de saúde e previdência; o ressarcimento de 

gastos efetuados por segurados de Planos de Saúde junto ao SUS e a obrigação da 

União em arcar com o pagamento de seus encargos previdenciários (MENDES, 

2012). 

Além de ser uma preocupação de entidades da saúde coletiva que defendiam 

a RBS, a problemática do financiamento também ganhou dimensão nos programas 

eleitorais das eleições para presidência em 1994. O Programa do PT, no item 

“diretrizes de governo”, especifica alguns pontos sobre o financiamento da saúde, 

dentre eles: a) aumentar, já no primeiro mandato, o investimento na política de saúde 

de modo a atingir 5% do PIB; b) os recursos que iriam compor o orçamento 

representariam 30% da Seguridade Social e 10% dos Estados e Municípios. No 
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Programa do PSDB, havia uma discussão em torno do comprometimento com a 

garantia e estabilidade dos recursos públicos para a saúde, que se consubstanciaria 

através da: a) aplicação de, no mínimo, R$80,00 per capita/ano; b) incremento dos 

gastos dos Estados e Municípios por meio da gestão compartilhada; c)  transferências 

globais de recursos através do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais 

e Municipais. (MENDES, 2012). 

Apesar do amplo debate em torno do financiamento da saúde, tanto por parte 

do Conass, quanto pelos partidos políticos PT e PSDB, as propostas ficaram restritas 

a esse momento. Muito embora as discussões tenham se intensificado no ano de 

1994, quando o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Comissão de Seguridade 

Social da Câmara dos deputados, buscando alternativas para superar os problemas 

da saúde, defenderam a criação do Imposto Provisório Sobre a Movimentação 

Financeira (IPMF) que só passou a vigorar em 1997, como Contribuição Provisória 

Sobre a Movimentação Financeira (CPMF), naquele ano a participação da CPMF 

representou um aumento de R$6,7 bilhões, correspondendo a (27,8%) do total das 

fontes de recursos para a saúde. Contudo, o aumento do financiamento através da 

CPMF não surtiu tanto efeito, uma vez que a Confins e a CSLL foram reduzidas pelo 

governo federal e realocadas, crescentemente, para a Previdência social (MENDES, 

2012). 

Todos esses fatores foram determinantes para a aprovação, em 13 de 

setembro de 2000, da Emenda Constitucional n. 29. De acordo com a proposta, a 

União investiria em 2000, 5% a mais do que empenhou em 1999 e, nos anos 

seguintes, até 2004, aumentaria de acordo com o crescimento nominal do PIB 

(correção da inflação + possível crescimento real). Estados deveriam destinar 12% de 

suas receitas próprias – ICMS, IPVA (50%) ITCM, IRRF (dos rendimentos a pagar), 

FPE, IPI de exportações (10%) – em saúde. Enquanto que os municípios deveriam 

investir 15% de suas receitas próprias – ISSQN, IPTU, ITBVI, IRRF (dos rendimentos 

a pagar), FPM, ITR (50%) – no referido setor. 

Para acompanhar a execução da EC-29, o Ministério da Saúde e a 

Procuradoria Geral da República criaram pela Portaria Interministerial N.º 1.163, de 

outubro de 2000, o Sistema de Informação Sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS), que disponibiliza em sua página na internet (http://siops.datasus.gov.br), 

informações referentes às receitas e despesas com saúde, bem como sobre o 

cumprimento ou não da EC-29. 
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Em maio de 2003, o Conselho Nacional de Saúde conseguiu a aprovação da 

Resolução 322/200312, que define os percentuais mínimos a serem aplicados pelos 

Estados e municípios durante o período de 2000 a 2004 e o que deve ser considerado 

como gastos com saúde. 

 

Tabela 5. Percentual de recursos estabelecidos para as duas esferas de 
governo: 
 
Ano Estados Municípios 

2000 7% 7% 

2001 8% 8,60% 

2002 9% 10,20% 

2003 10% 11,80% 

2004 12% 15% 

Fonte:Resolução nº. 322/03 do Conselho Nacional de Saúde 

 

A partir do ano de 2005, caso não fosse aprovada a Lei Complementar, 

prevaleceriam os percentuais de 2004 para Estados, Distrito Federal e municípios e a 

variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) para a União.  

 

4.2 Os contornos dados ao financiamento da saúde após a aprovação da EC-29. 
 

Na opinião de Marques e Mendes: 

 

A recente aprovação da proposta de emenda constitucional – “PEC da 
Saúde” – que vincula recursos fiscais para o setor, levou a que muitos 
festejassem o início de um período próspero de recursos para o SUS. 

                                                           
12Consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde, incluindo: I - vigilância epidemiológica e controle de doenças; II - 
vigilância sanitária; III - vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação alimentar, 
e a segurança alimentar promovida no âmbito do SUS; IV - educação para a saúde; V - saúde do 
trabalhador; VI - assistência à saúde em todos os níveis de complexidade; VII - assistência 
farmacêutica; VIII - atenção à saúde dos povos indígenas; IX - capacitação de recursos humanos do 
SUS; X - pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do 
SUS; XI - produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais específicos, tais como medicamentos, 
imunobiológicos, sangue e hemoderivados, e equipamentos; XII - saneamento básico e do meio 
ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), e outras 
ações de saneamento a critério do Conselho Nacional de Saúde; XIII - serviços de saúde penitenciários, 
desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos 
responsáveis pela prestação dos referidos serviços; XIV – atenção especial aos portadores de 
deficiência; XV – ações administrativas realizadas pelos órgãos de saúde no âmbito do SUS e 
indispensáveis para a execução das ações indicadas nos itens anteriores. (Resolução nº 322, de 08 de 
maio de 2003, Conselho Nacional de Saúde). 
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Nossa percepção é que ela não chega a resolver o problema da 
insuficiência de recursos da área e tampouco sua relação com as 
diversas fontes da Seguridade. (MARQUES; MENDES, 2000, p. 01) 

 

Sobre a EC-29, é fundamental compreender alguns aspectos que esbarram na 

sua implementação. Inicialmente é imperioso salientar que a União é a única esfera 

do governo que arrecada diretamente contribuições sociais para garantir saúde, 

totalizando 56% ante 28% dos Estados e 16% dos Municípios em tudo que arrecada 

com impostos e contribuições. No entanto, não há nenhum percentual de vinculação 

de recursos da União para a saúde e, o crescimento nominal do PIB não vem sendo 

reflexo de ganhos para o financiamento Federal na área. A tabela abaixo demonstra 

quanto (%) do PIB foi destinado à Saúde entre os anos de 2000 a 2010: 

 

Tabela 6. Despesas com Ações e Serviços de Saúde do Ministério da Saúde 
como proporção do PIB (2000 – 2010), Brasil: 
 

Anos Despesa (em R$ mil correntes) % do PIB 

Brasil: 2000 20.351.492,33 1,73 

2001 22.474.070 1,73 

2002 24.736.843 1,67 

2003 27.181.155 1,6 

2004 32.703.495 1,68 

2005 37.145.779 1,73 

2006 40.750.155 1,72 

2007 44.303.496 1,66 

2008 48.670.189,58 1,61 

2009 58.270.260 1,80 
2010 61.965.198,06 1,64 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

De acordo com os dados podemos constatar que, as despesas realizadas pelo 

Ministério da Saúde, em proporção do PIB, praticamente não se alteraram durante o 

período analisado, se mantendo constante com um percentual médio de 1,7%. 

 No percurso de 1995 a 2000, as receitas arrecadadas, tidas como saúde, 

cresceram 300%, em contrapartida o aumento do percentual da verba Federal 

empregue na área cresceu apenas 50%. Diante desses fatos, a aplicabilidade da EC-

29 tem despertado polêmicas. A União acaba deixando a cargo dos Estados e 

Municípios responsabilidades e funções com um volume limitado de recursos, 

aumentando somente 2% para os Estados e 5% para os Municípios. Existe, na 
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verdade, uma tensão entre a descentralização versus desconcentração, uma vez que 

passa a vigorar uma descentralização apenas de serviços e não de recursos. 

Levando em consideração a vinculação do PIB nominal com o orçamento 

despendido pela União para a saúde, verificamos que a arrecadação federal (receitas 

correntes) cresceu entre 1995 e 2004 (estimativa), na proporção de 19,7% para 26,7% 

do PIB, enquanto que as despesas do Ministério da Saúde representaram nesse 

mesmo momento um decréscimo de 9,6% para 7,5% das receitas correntes. 

De acordo com Dain (2007), a evolução do gasto com Ações e Serviços 

Públicos de Saúde da União, no período de 1995 a 2007, declinou 2,66% da receita 

corrente bruta. Segundo a autora: 

 

Na vigência da EC 29, o crescimento do gasto deveu-se principalmente 
à participação de estados e municípios. Para o crescimento nominal da 
ordem de 120% dos recursos totais para a saúde, estados e municípios 
apresentaram um crescimento superior a 170%. Com isso, a 
participação da União no gasto total, que chegou a ser de 70%, declina 
e se aproxima de 50%. Ou seja, em que pese à dificuldade de 
financiamento no plano da base tributária própria dos estados e 
municípios, a força de EC 29 para solidificar o sistema único foi decisiva. 
(DAIN, 2007, p.1857) 

 

A União não vem cumprindo com a EC-29 e apresenta uma dívida acumulada 

com o SUS no valor de R$1,8 bilhão no período de 2000 a 2003, de acordo com 

análises de Campelo e Calvo (2007). Registra-se esse mesmo impasse com relação 

aos Estados: no ano de 2000, onze Estados deixaram de cumprir a Emenda, 

representando um passivo de R$0,88 bilhão. No ano seguinte esse número de 

Estados aumentou para 18, deixando de ser aplicado com ações e serviços de saúde 

R$1,08 bilhão. Em 2002 dezesseis Estados deixaram de cumprir a EC-29, 

representando R$1,66 bilhão. Em 2003, esse número foi reduzido para 13 Estados, o 

que significa a não aplicação de recursos financeiros na ordem de R$1,67 bilhão. Até 

2003, o déficit acumulado simboliza uma dívida de R$5,29 bilhões com o SUS. 

(CAMPELLI; CALVO 2007). 

Segundo dados do SIOPS, as despesas com saúde entre 2000 e 2004 tiveram 

um acréscimo nominal de 2,9% nos Estados, 2,2% nos municípios e somente 1,6% 

na União. Seguindo este raciocínio, concordamos com Carvalho (2002), quando 

afirma que a desvantagem da EC-29 está pautada na sua capacidade em desonerar 

a União e onerar compensatoriamente Estados e municípios 
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Apesar de registrados esses investimentos por parte dos Estados, em 2009, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) relatou que, os Estados deixaram 

de aplicar R$721 milhões em saúde e os municípios, R$3 milhões, de acordo com o 

SIOPS. No entanto, nesse montante, os estados e, provavelmente, os municípios 

consideram como gastos as despesas alheias à política de saúde. 

Em 2008, de acordo com o Ministério da Saúde, 13 Estados investiram em 

saúde valores mais baixos que o mínimo exigido pela EC-29, isso representa uma 

perda de R$3,1 bilhões para a área. O fato é que, esses Estados incluíram como 

gastos com saúde ações de outra natureza: o Piauí contabilizou o dinheiro aplicado 

nas prisões; a Paraíba, na Polícia Militar; Alagoas, em Programas de reforma agrária; 

Minas gerais, no Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa; o Paraná, 

no Programa do Leite; o Rio Grande do Sul, em programas de saneamento básico e 

prevenção da violência; o Rio de Janeiro contabilizou gastos nos programas de 

prevenção de catástrofes naturais; Santa Catarina, em plano de saúde dos 

funcionários Estaduais; Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás 

também consideraram despesas projetos que o Ministério da Saúde não reconheceu 

como saúde pública. (WESTIN, 2010). 

A continuidade dos impasses do financiamento vivenciados na Política de 

saúde é reflexo da configuração econômica, política e social do Brasil, nesse contexto 

de contrarreforma, como já foi discutido no primeiro capítulo desse trabalho. Além da 

falta de prioridade da esfera Federal com o financiamento do SUS, ainda é importante 

destacar o incentivo dos gastos públicos com os serviços privados de saúde. Como 

se não bastasse o alto investimento do Orçamento Geral da União com juros e 

amortização da dívida pública em detrimento das políticas sociais (simbolizando 

43,98%, enquanto na Saúde se investiu apenas 4,17% no ano de 2012), o gasto 

privado, no Brasil, corresponde a maior parte do gasto nacional com saúde, conforme 

aponta a tabela abaixo: 
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Tabela 7. Gasto nacional com saúde no Brasil, segundo gasto público e gasto 
privado, projeções de 2009, em R$ bilhões correntes: 
 
Fontes Bilhões de 

Reais 
% Público e 

Privado 
% total do 

Brasil 
% do 
PIB13 

Federal 58 46 22 1,9 

Estadual 34 27 13 1,0 

Municipal 35 27 13 1,1 

Total público 127 100 47 4,0 

Planos e Seguros 64 45 24 2,0 

Gasto direto das famílias ("outofpocket") 24 17 9,0 0,8 

Medicamentos 55 38 20 1,7 

Total privado 143 100 53 4,5 

Total Brasil 270  100 8,5 

Fonte: Adaptado de Mendes (2012). MS-SPO, MS-SIOPS, ANS, IBGE-POF 2008, Estudos de Gilson 
Carvalho. 
 

 Análises sobre o gasto público federal com saúde, de acordo com dados do 

SIOPS e do portal da transparência, apontam a forte dependência dos Estados de 

transferências de recursos federais (simbolizando um passivo de 46% com relação ao 

gasto público total e 22% do gasto nacional). Sobre o gasto nacional, em 2009, este 

representou R$270 bilhões, sendo 47% público e 53% privado. O total de gastos com 

saúde representou 8,8% do PIB, no entanto, desse percentual, apenas 3,8% é relativo 

ao gasto público e 5,0% refere-se ao gasto privado. No que se refere ao gasto nacional 

com saúde, o Brasil está próximo dos países que também possuem sistemas 

universais, como o Canadá (11,4%), Espanha (9,6%) e Reino Unido (9,8%). No 

entanto, dentre os países citados, o Brasil é o único onde o gasto privado com saúde 

supera o gasto público (MENDES, 2012). 

Um aspecto particular sobre a tabela 7 é que, mesmo considerando que o gasto 

privado no Brasil é superior ao gasto púbico, simbolizando respectivamente, R$127,00 

bilhões e R$143,00 bilhões, a responsabilidade do Ministério da Saúde no 

financiamento do SUS é bastante significativa, representando um percentual de 47% 

desse financiamento. No entanto, como já apontamos nesse trabalho, a União – e nos 

referimos ao Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento Geral da União - vem 

priorizando o financiamento do grande capital em detrimento das políticas sociais. A 

tabela abaixo expressa a variação (crescimento/queda) do PIB nacional e o 

investimento em ações e serviços de saúde em proporção do PIB nacional, no período 

de 2005 a 2009. 

                                                           
13 PIB 2009: R$3,14 trilhões (CARVALHO, 2010 apud MENDES, 2012, p. 123. 
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Tabela 8: Despesas com ações e serviços de saúde em proporção do PIB e a 
variação do PIB nacional nos anos de 2005 – 2009. 
 

Ano Despesas com ações e serviços de saúde % PIB Variação do PIB (%) 

2005 1,73 3,2 

2006 1,72 4 

2007 1,66 6,1 

2008 1,61 5,2 

2009 1,8 (-)0,3 

Fonte: IBGE/ SIOPS e Ministério da Saúde/ elaboração própria. 

 

Confrontando os dados da tabela acima, podemos afirmar que o crescimento 

do PIB não vem significando uma ampliação de recursos para a área da saúde. É 

importante lembrar o que ficou estabelecido no momento da aprovação da EC-29: a 

União investirá em saúde de acordo com o crescimento nominal do PIB. Além disso, 

a Resolução 322/2003 também reafirmou o exposto na emenda. No entanto, conforme 

revelam os dados supracitados, entre 2005 e 2009, as despesas com ações e serviços 

de saúde em proporção do PIB permaneceram praticamente inalteradas no volume 

médio de 1,7%, em contrapartida, o PIB apresentou um crescimento em praticamente 

todos os anos analisados – entre 2004 e 2007 cresceu uma média de 4,7% e expandiu 

5,2% em 2008 – salvo em 2009, que obteve uma queda com relação ao ano anterior.  

Sulamis Dain, em palestra no 9º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), defendeu, em vez do repasse de acordo com o crescimento do PIB 

nominal, a regulamentação da EC-29 com uma reserva de 10% da União para a 

saúde. Ainda de acordo com a autora: “A vida do SUS de 1995 a 2007, em matéria de 

indexação do PIB, praticamente não se alterou, foi medíocre” (DAIN, 2009) A 

economista assinala que entre 2000 e 2006 o PIB teve um aumento de 4%, desse 

percentual 2% ficaram para a previdência e bolsa-família e apenas 0,05% foi 

destinado à saúde.  

Dain (2010) também enfatiza que outro grande entrave para o financiamento 

da saúde relaciona-se as deduções no imposto de renda (IR). Em 2008, foi debitado 

no IR de pessoas físicas com planos de saúde e despesas médicas, um valor de 

R$1.943.016,78 simbolizando um percentual de 4,99% e de pessoas jurídicas um total 

de R$725.171,08, equivalente a 1,86%. 
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4.2.1 Onze anos depois, a EC-29 é regulamentada: breve análise sobre a Lei 
141/2012. 

 

Para o enfrentamento do caos vivenciado na saúde, um forte debate passou a 

ser central na arena sanitarista: era necessário regulamentar a EC-29 com urgência. 

Infelizmente essa questão não foi prioridade nos governos Lula, isso se justifica pelo 

fato desse governo dar continuidade a uma política de ajuste fiscal iniciada por FHC 

que objetiva reduzir os gastos sociais e, em contrapartida, garantir metas de superávit 

e redução da inflação. Em face desse contexto, a proposta de aprovação da Lei que 

regulamentasse a EC-29 somente entrou na pauta do Congresso em abril de 2006, 

por força da Frente Parlamentar da Saúde, e veio a ser aprovada em 2011. 

Desse modo, passou a tramitar na Câmara Federal o Projeto de Lei 

Complementar (PLC) 01/03, do Deputado Roberto Gouveia, que fixa a obrigatoriedade 

da União em aplicar 10% das receitas correntes brutas do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social no setor saúde, os percentuais dos Estados e Municípios 

continuariam os mesmos. Em Setembro de 2008, o deputado Tião Viana apresentou 

o Projeto de Lei Complementar (PLC) 12/2007 com o objetivo de regulamentar a EC-

29, mas o governo federal adiantou que não aprovaria sem que fosse estabelecida 

uma fonte de financiamento para a referida Emenda. Tal projeto foi para a aprovação 

na Câmara sob a denominação de PLC 306/2008. A Câmara encaminhou um 

substituto legal ao projeto com as seguintes modificações: a) a indefinição dos 10% 

de vinculação de recursos da União para a saúde que, por sua vez, continuaria 

investindo em saúde da mesma forma que foi definido na EC-29; b) defendiam a 

criação de um novo imposto para a saúde – a CSS - que seria na verdade um retorno 

a CPMF, só que com uma alíquota de 0,10% em vez de 0,38%. Caso a CSS fosse 

aprovada, sua arrecadação estimada seria R$12,5 bilhões, mas desse montante era 

necessário subtrair os 20% destinados a DRU e R$ 7 bilhões para o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O orçamento do MS com saúde 

para 2010 passaria de R$62,5 bilhões para R$66,5 bilhões, valores muito distantes 

do que estava previsto no PLC 12/2007, (MENDES, 2012 apud CARVALHO 2010). 

Dain (2010) defende a criação da CSS, porém considera que o imposto único 

põe o financiamento do setor em risco, a exemplo do que aconteceu com a CPMF. 

Para ela, é necessária a vinculação sobre todos os impostos destinados à saúde. E 
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acrescenta que a saúde deveria incorrer no mesmo rumo que a educação, que 

conseguiu redução gradativa da DRU chegando à extinção em 2010. 

A EC-29 entrou na pauta de debates da Comissão de Seguridade Social e 

Família e este fato resultou, no dia vinte e quatro de Agosto de 2011, na realização 

de um Ato Público em defesa da regulamentação da EC-29, na Câmara dos 

Deputados, em Brasília (DF). Na ocasião, as reivindicações concentraram-se no 

objetivo de pressionar os parlamentares a votarem a proposta, que irá destinar mais 

recursos para saúde e estabelecer percentuais mínimos aos Municípios, Estados e 

União para aplicação no setor, além de estabelecer critérios para execução do 

orçamento. 

O Projeto de Lei Complementar (PLP 306/08) que regulamenta a EC-29 foi 

votado no Plenário da Câmara dos Deputados no dia 21 de setembro de 2011. Na 

ocasião, 355 parlamentares votaram contra a base de cálculo da CSS e apenas 76 

deputados votaram a favor da criação do novo tributo. Os deputados concluíram a 

votação da regulamentação da EC 29 e a matéria seguiu para apreciação do Senado 

Federal. 

Segue-se, então, para o Congresso nacional. No dia sete de dezembro de 2011 

o plenário do Senado confirmou o texto da Câmara. O percentual a ser aplicado pelos 

Estados, Municípios e pela União foi mantido pela EC-29, sendo respectivamente, o 

montante de 12%, 15% e a União continuará investindo de acordo com a variação 

nominal do PIB. 

Após oito anos de luta e mobilização de entidades da saúde coletiva, como a 

ABRASCO, CEBES, Conass, Conasems, CNS, Frente Parlamentar de Saúde, dentre 

outras – que defendiam, para além da regulamentação da EC-29, a criação de 

mecanismos que possibilitassem mudanças para o financiamento da saúde, em 16 de 

janeiro de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Complementar (LC) n.º 

141 que regulamenta a EC-29, definindo que os recursos aplicados devem ser 

destinados às ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito, 

passando a vigorar a partir janeiro de 2012. No entanto, os desejos reais daquelas 

entidades não foram cumpridos, embora a LC 141 tenha representado uma nova 

conquista para o SUS, os vetos presidenciais à proposta de definição de um 

percentual mínimo de 10% da receita corrente bruta da União para ser aplicado em 
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saúde e a recusa da criação de um novo imposto para a área, infelizmente, inviabiliza 

mudanças às incertezas do financiamento da saúde. 

Por mais irônico que possa parecer, nesse mesmo período, foi votado o projeto 

de Lei que permitia a prorrogação da DRU até 2015. As forças do governo se 

concentraram em torno desse debate, por considerar a importância desse mecanismo 

para a economia brasileira. No capítulo III desse trabalho já afirmamos que o “fetiche” 

da reserva de governo é na verdade um grande aliado da política de ajuste fiscal que 

financia o grande capital, ao passo que, retira recursos públicos do orçamento das 

Políticas de Saúde, Assistência e Previdência Social para pagamento de juros e 

amortizações da dívida pública, além da geração de superávit.  

Existe, portanto, uma apropriação do governo, através da DRU, do orçamento 

público e o não investimento nas políticas que compõem a Seguridade Social. A 

política de Saúde, pela característica de universalidade e por ser fundamental na vida 

dos sujeitos sociais, é, sem dúvida, a mais atingida pelos efeitos desse mecanismo. 

Em decorrência dos parcos serviços oferecidos pelo SUS e pelo sucateamento da 

assistência médica em todos os níveis de atenção, os assalariados com renda média 

e média alta acabam migrando para o sistema privado de seguros-saúde. Estes, por 

sua vez, têm deduções fiscais no Imposto de Renda pela compra do serviço via 

mercado. 

Mesmo considerando esses obstáculos, no momento da regulamentação da 

EC-29, é oportuno destacar alguns avanços registrados com a nova Lei 141/13. 

Embora a CF/88, a Lei 8.080 e a Resolução 322/03, tenham explicitado nos seus 

textos, o que deveria ser considerado como despesas com saúde, somente a Lei 

141/13 amplia as normas de fiscalização, avaliação e controle das finanças da saúde, 

que deveria acontecer, principalmente, através do preenchimento obrigatório do 

SIOPS e por meio de relatórios de gestão quadrimestrais (com a discussão detalhada 

sobre os planos de saúde, as Leis com as respectivas metas, o que foi possível 

alcançar, os indicadores de saúde, o montante das fontes de recursos, oferta e 

produção da rede assistencial, dentre outras). O Art. 2º determina que, 

 

Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos considerar-
se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas 
voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que 
atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7o da Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes: I - sejam 
destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, 
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igualitário e gratuito; II - estejam em conformidade com objetivos e 
metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e 
III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se 
aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que 
atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes 
sobre as condições de saúde da população. (BRASIL, 2012) 

 

A fiscalização da gestão desses dados é, portanto, dos Tribunais de Contas, 

do poder Legislativo, do Ministério da Saúde, dos Conselhos de Saúde, da Auditoria 

e do controle interno e externo. Para as gestões que não cumprirem o que determina 

a Lei, poderá ocorrer a suspensão dos recursos, e a esfera de governo deverá 

executar no ano seguinte, aquilo que deixou aplicar no ano anterior, fora do percentual 

que deverá ser gasto no ano atual; A União poderá ter acesso aos fundos de 

participação, retirando os recursos que não foram executados e realocando-os para o 

Fundo de Saúde. 

Outra ressalva digna de registro, aprovada na LC n.º 14, refere-se à definição 

dos mecanismos de transferências e aplicação de recursos das esferas de governo, 

seguindo o critério da equidade. Os artigos 17 e 18 da LC n.º 141, na tentativa de 

reduzir as desigualdades regionais, estabelece que, para as transferências de 

recursos, devem ser respeitadas as condições socioeconômicas, espaciais, 

epidemiológicas e a organização de serviços do ente da federação. 

Durante um largo percurso temporal, literaturas da arena sanitária defendiam a 

regulamentação da EC-29 por acreditar que, apenas as reformas na legislação 

possibilitariam a saída da crise que atravessava o financiamento da saúde. Ora, se 

somente as mudanças nas legislações fossem suficientes para garantir direitos, todas 

as pessoas teriam acesso ao SUS em todos os níveis de atenção. Não restam dúvidas 

que a aprovação da LC n.º 141 foi importante para o financiamento da política de 

saúde, no entanto, os vetos que ocorreram no projeto original - mais precisamente no 

que se refere à indefinição de um percentual fixo para a União investir em saúde – 

são reflexos de continuidade dos problemas de financiamento do SUS. 

 

4.3. O financiamento da Política de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte: 
uma análise sobre o planejamento orçamentário. 
 

 O planejamento orçamentário do governo ocorre através de duas peças 

orçamentárias, quais sejam: O Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). A partir da CF/88, o movimento orçamentário passou a ser 



Página 111 
 

composto pelo PPA, LDO e pela Lei Orçamentária Anual (LOA). As Leis se configuram 

como um instrumento para integrar o planejamento e o orçamento do governo, no 

sentido de garantir a execução das políticas previstas no PPA nas diferentes esferas 

do governo. O PPA é elaborado para um período de quatro anos, organizado sob 

formas de programas, diretrizes, metas e objetivos da administração pública para as 

despesas financeiras no período supracitado. 

A LDO funciona como um elo entre o PPA e o orçamento, detalha as prioridades 

e as metas do governo para o ano subsequente, além de orientar a elaboração da 

LOA. 

 

De acordo com a CF, a LDO vai dispor sobre as alterações na legislação 
tributária, estabelecer a política das agências financeiras de fomento, 
estabelecer critérios para reduzir as autorizações de despesas, formas 
de utilização da reserva de contingência e as condições para 
transferência de recursos para entidades públicas e privadas, além de 
definir regras para admissão de pessoal, concessão de vantagem ou 
aumento de remuneração e criação de cargos públicos (SALVADOR, 
2010, p. 176). 
 

 Essa peça orçamentária irá especificar as ações estabelecidas no PPA para 

cada ano, com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, a LDO passou a 

incorporar novas exigências em informações e anexo, tais anexos deveriam trazer os 

resultados pretendidos para aquele ano e os dois anos subsequentes, além das metas 

fixadas nos três exercícios anteriores. A LRF determina a manutenção do equilíbrio 

entre as receitas e despesas, a manutenção de critérios para empenho da despesa, 

fixação de critérios para o controle dos custos e a avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos. 

Passaremos, portanto, a discutir sobre a configuração dessas peças 

orçamentárias no Estado do Rio Grande do Norte. O PPA 2004-2007 – referente ao 

segundo governo de Wilma de Faria, regulamentado pela Lei estadual n.º 8.472, de 

janeiro de 2004 – estabelece como prioridades do governo, os seguintes elementos: 

a cidade como espaço fundamental para organização social e política; os princípios 

da solidariedade, da ética e da comunidade; a articulação entre o Estado e as outras 

dimensões mundiais; a necessidade de novas relações entre o espaço urbano e rural; 

a defesa de novos rumos para a reforma agrária; o combate à pobreza via micro 

crédito; mudanças institucionais; distribuição dos recursos segundo a fonte de 

financiamento, além de parcerias público/privadas. 
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No que se refere à política de Saúde, o referido PPA retoma o conceito 

ampliado de Saúde da Reforma Sanitária Brasileira, afirmando que para compreender 

o processo saúde/doença é necessário considerar os determinantes sociais, políticos 

e econômicos que influenciam nas condições físicas, psíquicas e sociais da 

população. A alimentação, o trabalho, acesso à renda, saneamento básico, condições 

dignas de moradia, transporte e educação são fundamentais para garantir saúde. 

Considerando esses fatores, foram estabelecidas algumas metas e diretrizes, 

nesse Plano, para a área da saúde, que se concentraram, principalmente, em dois 

eixos: renovar a discussão sobre a municipalização da saúde, a partir do modelo de 

“cidades saudáveis”; e o empenho para o fortalecimento das ações intersetoriais em 

saúde nos municípios. Em conformidade com esses objetivos, os programas a serem 

executados pela SESAP, de acordo com o PPA 2004-2007, apontam ações voltadas 

para promoção, proteção e recuperação da saúde; investimento na área de recursos 

humanos para capacitação dos profissionais da saúde; ampliação das ações 

direcionadas para o setor de infraestrutura hospitalar e aparelhagem tecnológica; 

reforma gerencial e técnica na administração da gestão. Os programas 

estabelecidos no PPA, hora referenciados, estão disponíveis, detalhadamente, na 

página 119 no quadro 2. 

 Desta breve exposição sobre o Plano de governo 2004-2007, um fato que nos 

chamou atenção foi à relevância dada ao terceiro setor – para o atendimento da área 

social – como grande aliado do Estado. De acordo com o PPA: 

 

Hoje a administração pública não atende, quantitativamente e 
qualitativamente às necessidades da população, e isso, são deveres do 
Estado, instituídos pela Constituição que é o caso da habitação, saúde, 
segurança e educação. Para este setor o governo pode ter um 
importante, aliado que é o chamado terceiro setor, representado pelas 
OSCIP’ (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
associações, entidades filantrópicas, que segundo dados do IBGE, 
movimenta apenas 1,5% do PIB nacional, e enquanto em outros países 
desenvolvidos esse percentual chega a 35% do seu PIB, o que 
vislumbra um crescimento em potencial (PPA 2004-2008, pág 78).  

  

 O Rio Grande do Norte, ao afirmar que não atende com qualidade as demandas 

por serviços sociais e que, portanto, necessita de parcerias com o chamado “terceiro 

setor”, compactua com a lógica perversa instituída pelo ideário neoliberal desde o 

início da década de 1990. A partir desse momento, ocorre um processo de 

refuncionalização do Estado, sustentado pela transferência de suas 
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responsabilidades para a sociedade civil, sob o falso pressuposto de que o poder 

público não dispõe de recursos para garantir os direitos sociais reconhecidos em 1988 

– como se tudo que viesse do Estado fosse “ruim” –, faz parte desse discurso, 

estimular a auto-organização da sociedade civil, e o fazem com interesses 

extremamente corporativos, setoriais ou privatistas (COUTINHO, 2006). 

 Além do incentivo à aliança entre Estado e terceiro setor, esse plano também 

considera importante a parceria público/privado, bem como a atuação dos agentes 

financeiros nacionais e internacionais (BNDES, CEF, BN, BB, BID e BIRD), por se 

encontrarem com recursos financeiros suficientes para aplicar nas áreas de 

infraestrutura e social.  

De acordo com Laura Tavares, a privatização dos serviços sociais: 

 

Corresponde à visão liberal do alto grau de mercantilização de bens 
sociais, submetidas à mesma lógica privada de qualquer produção de 
“bens” materiais e admitindo com tranqüilidade o lucro. Com isso, a 
produção-administração privada (embora o financiamento seja público) 
dos fatores sociais – educação, saúde, aposentadoria etc. – tende a ser 
maior do que o da pública. Esse processo de privatização tem sido 
observado de diversas maneiras: seja pela contratação direta de 
serviços privados, seja pela própria mercantilização introduzida no 
aparato público [...] através de “mecanismos de gestão” de natureza 
privada e de possibilidade de cobrança dos usuários pelos bens sociais 
(SOARES, 2003, p. 33).  

 

A complementaridade do público/privado, essencial a política macroeconômica 

brasileira, movimenta grande parte dos lucros para o capital, por outro lado, incentiva 

a focalização das políticas sociais nos “comprovadamente” pobres. Quando os bancos 

assumem a responsabilidade do Estado na área social, são ressarcidos por meio de 

isenções fiscais, portanto, os serviços não são pagos pelo setor privado, há apenas 

uma transferência de responsabilidades. 

Partimos do pressuposto de que o planejamento orçamentário de um Estado, 

considerando os objetivos das políticas sociais e econômicas revelam o interesse de 

classe daquela conjuntura. 

A LDO para o ano de 2004 foi editada pela Lei n.º 8.357, de agosto de 2003, 

estabelece as metas e prioridades para o exercício desse ano: recuperação da 

capacidade de poupança e investimento na área social; eficiência e eficácia na gestão 

dos recursos; redução da desigualdade social e geração do emprego e renda; 

atendimento as necessidade básicas como saúde, educação, habitação, segurança; 
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participação da sociedade na execução, avaliação e acompanhamento dos planos, 

programas e projetos; estimulo ao turismo; consolidação da Assistência Social 

enquanto política pública, dentre outros objetivos. 

As diretrizes Orçamentárias para o ano de 2005 foi editada através da Lei 

Estadual n.º 8.552 de agosto de 2004. Essa Lei, com vistas a promoção e 

desenvolvimento sustentável do Estado, defende a importância das parcerias com 

outras esferas de governo e com instituições privadas para geração de emprego e 

renda; o incentivo à formação do cidadão, por meio da educação e qualificação 

profissional; consolidação do equilíbrio fiscal do Estado; melhoria da qualidade de vida 

da população, através das políticas de saúde, educação, habitação e segurança 

pública; promoção à inclusão social e à proteção social da população mais vulnerável. 

A Lei Estadual n.º 8.690/05 edita a LDO de 2006 e também apresentou as 

mesmas metas do ano anterior. 

No ano de 2007, da receita orçada no PPA (2004-2007), no valor de 

R$8.817.341.000,00, foram realizadas R$717.419.080,00. No sentido de dirimir 

detalhadamente o que foi possível executar durante a vigência do referido PPA, segue 

algumas observações sobre os programas apresentados no quadro 2: nas ações de 

Promoção, Prevenção e Vigilância à saúde, que previa um orçamento de 

R$33.012.000,00, somente foi executado R$3.656.290,00, ou seja, 11,08% do que foi 

planejado; para Gestão do Sistema Único de Saúde e Controle Social, que tinha como 

objetivo investir R$216.559.000,00, só foi realizado 133.510.770,00. 

Portanto, fica claro que existem inconsistências no planejamento orçamentário 

com o que é efetivamente executado. Na área da saúde, os programas privilegiaram 

as ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde; reformas na Gestão 

Estadual da Saúde; ampliação das ações de recursos humanos; e a readequação da 

rede física e tecnológica da saúde. Com relação ao orçamento previsto para execução 

desses programas é perceptível a forte dependência do Estado de recursos Federais. 

O quadro abaixo demonstra detalhadamente os programas direcionados para a saúde 

no PPA (2004-2007): 
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Quadro 2: Programas inseridos no Plano Plurianual (2004-2007) 

 

PROGRAMAS OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ORÇAMENTO 

Promoção, Prevenção 
e Vigilância à saúde 

Coordenar, avaliar e 
executar ações de 
vigilância, promoção 
(por meio do 
fortalecimento dos 
mecanismos de 
transferência de 
renda) e proteção em 
saúde, na perspectiva 
de reduzir a 
morbimortalidade geral 
e de grupos 
populacionais 
específicos. 

Assegurar a 
integralidade das 
ações voltadas para 
vigilância 
epidemiológica, 
ambiental e sanitária, 
bem como a 
articulação entre as 
ações de promoção, 
proteção e 
recuperação em 
saúde. 

Recurso Estadual: 
R$370.000,00 
Recurso Federal: 
R$1.280.000,00 
Total: R$1.650.000,00 

Desenvolvimento 
Institucional e 
modernização 
gerencial do Sistema 
Estadual de Saúde 

Aumentar a autonomia 
da gestão através de 
uma reforma gerencial 
e técnica. 

Maior flexibilização, 
autonomia 
administrativa e 
democrática, 
transparência da 
gestão da SESAP 

Recurso Estadual: 
R$255.000,00 
Recurso Federal: 
R$420.000,00 
Total: R$675.000,00 

Desenvolvimento, 
administração e 
formação de recursos 
humanos em saúde 

Implantar uma política 
de administração e 
desenvolvimento de 
recursos humanos, 
direcionada para a 
formação do servidor, 
que deverá refletir em 
uma melhor 
assistência aos 
usuários do SUS. 

Esse programa 
torna-se necessário 
para que os 
profissionais 
implantem e 
coordenem 
adequadamente as 
novas metas da 
SESAP. 

Recurso Estadual: 
R$548.000,00 
Recurso Federal: 
R$1.072.000,00 
Outros: R$145.000,00 
Total: R$1.765.000,00 

Gestão do Sistema 
Único de Saúde e 
Controle Social 

Organizar a gestão 
das ações e serviços, 
nas diferentes regiões 
de saúde, que 
contemplem as 
necessidades da 
população. 
 

A redefinição dos 
objetivos e da função 
do sistema de saúde, 
além de mudança no 
modelo de atenção. 

Recurso Estadual: 
R$559.000,00 
Recurso Federal: 
R$216.000.000,00 
Total: 
R$216.559.000,00 

Readequação da rede 
física e tecnológica da 
saúde 

Melhorar o nível de 
resolutividade dos 
serviços de saúde, a 
partir de um 
investimento físico e 
tecnológico. 

O investimento na 
infraestrutura 
hospitalar e na área 
tecnológica 
possibilitará uma 
melhor resolubilidade 
das demandas que 
surgem.  

Recurso Estadual: 
R$12.055.000,00 
Recurso Federal: 
R$20.820.000,00 
Total: 
R$32.875.000,00 

A                Organização da 
assistência e melhoria 
da gestão da Saúde 

Gerenciar e coordenar 
as atividades 
hospitalares e de 
referência, com o 
objetivo de melhorar a 
qualidade na 
assistência oferecida à 
população. 

Adequação, 
manutenção e 
reaparelhamento das 
unidades 
hospitalares e de 
referência, para 
melhorar o 
atendimento da 
população. 

Recurso Estadual: 
R$5.640.000,00 
Recurso Federal: 
R$1.880.000,00 
Total: R$7.520.000,00 
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Fonte: Plano Plurianual do RN (2004-2007). 

Adentremos agora na análise do PPA 2008-2011. Dos 140 programas 

contemplados no referido PPA, vinte e três foram considerados estratégicos, entre 

eles insere-se a ampliação e modernização das unidades hospitalares e ambulatoriais 

de referência. Foi planejado para esses quatro anos, um recurso financeiro na ordem 

de R$6.146.521.000,00. Na LDO do ano de 2008, além dos objetivos previstos nas 

leis anteriores, incluiu-se a defesa de projetos e ações voltados para a defesa dos 

direitos da mulher. Sobre o PPA 2008-2011, a partir de análises no relatório do TCE 

no ano de 2011, visualizamos inconsistências na LDO do referido ano, uma delas 

refere-se à falta de estabelecimento do controle de custos e avaliação de resultados 

de programas custeados com recursos públicos. (art. 4º, I, e, da Lei Complementar nº 

101, de 2000). Além disso, registra-se improbidades com relação aos valores dos 

macro objetivos e os valores de seus programas. Embora a Lei Ordinária Estadual nº 

9.059, de 25 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Plurianual 2008-2011, tenha 

previsto um Orçamento no valor de R$6.146.521.000,00 para os cinco macro 

objetivos, no fim da vigência do referido PPA, após diversas alterações nas LDOs de 

2008 e 2009, o valor dos recursos aportados aos macro objetivos passou a simbolizar 

R$6.734.480.000,00. 

No entanto, o relatório do TCE/RN encontrou dificuldades em analisar o 

instrumento de planejamento (PPA 2008-2011), uma vez que não consta no relatório 

de avaliação elaborado pela SEPLAN, a análise sobre o ano de 2011, as dificuldades 

também se processaram em virtude da falta de correção e completude da alimentação 

do sistema de informações (Relatório de contas do TCE, p. 13, 2012). 

Para a área da Saúde, no PPA (2008-2011), foram definidos seis programas, 

desses, apenas dois diferem do PPA (2004-2007), quais sejam: No PPA (2008-2011) 

foram inseridos mais alguns programas: o que versa sobre a organização da 

assistência e melhoria da gestão da Saúde e Gestão do trabalho e da educação em 

Saúde. Os recursos orçados para esse PPA (2008-2011) também demonstram a forte 

dependência do estado de recursos federais. Em que pesem as dificuldades para se 

avaliar esse último PPA, especialmente pela falta de informações da SEPLAN e do 

TCE, é possível identificar um relativo avanço com relação ao PPA anterior, tanto no 

que se refere à ampliação do orçamento previsto inicialmente quanto à ampliação de 

programas para a saúde. 
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Quadro 3: Programas inseridos no Plano Plurianual (2008-2011) 

 

PROGRAMAS OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ORÇAMENTO 

Promoção, 
Prevenção e 
Vigilância à saúde 

Coordenar, avaliar e 
executar ações de 
vigilância, promoção e 
proteção a saúde, na 
perspectiva de reduzir a 
morbimortalidade geral e 
de grupos populacionais 
específicos. 

Assegurar a 
integralidade das 
ações voltadas para 
vigilância 
epidemiológica, 
ambiental e sanitária, 
bem como a 
articulação entre as 
ações de promoção, 
proteção e 
recuperação em 
saúde. 

Recurso Estadual: 
R$7.580.000,00 
Recurso Federal: 
R$63.800.000,00 
Total: 
R$71.380.000,00 

Desenvolvimento 
Institucional e 
modernização 
gerencial do 
Sistema Estadual de 
Saúde 

Aumentar a autonomia da 
gestão através de uma 
reforma gerencial e 
técnica. 

Maior flexibilização, 
autonomia 
administrativa e 
democrática, 
transparência da 
gestão da SESAP 

Recurso Estadual: 
R$2.780.000,00 
Recurso Federal: 
R$480.000,00 
Total: 
R$3.260.000,00 

Gestão do Sistema 
Único de Saúde e 
Controle Social 

Organizar a gestão das 
ações e serviços, nas 
diferentes regiões de 
saúde, que contemplem 
as necessidades da 
população. 
 

A redefinição dos 
objetivos e da função 
do sistema de saúde, 
além de mudança no 
modelo de atenção. 

Recurso Estadual: 
R$1.292.000,00 
Recurso Federal: 
R$0,00 
Total: 
R$1.292.000,00 

Readequação da 
rede física e 
tecnológica da 
saúde 

Melhorar o nível de 
resolutividade dos 
serviços de saúde, a 
partir de um investimento 
físico e tecnológico. 

O investimento na 
infraestrutura 
hospitalar e na área 
tecnológica 
possibilitará uma 
melhor resolubilidade 
das demandas que 
surgem.  

Recurso Estadual: 
R$33.745.000,00 
Recurso Federal: 
R$50.150.000,00 
Total: 
R$83.895.000,00 

A                    Organização da 
assistência e 
melhoria da gestão 
da Saúde 

Gerenciar e coordenar as 
atividades hospitalares e 
de referência, com o 
objetivo de melhorar a 
qualidade na assistência 
oferecida à população. 

Adequação, 
manutenção e 
reaparelhamento das 
unidades hospitalares 
e de referência, para 
melhorar o 
atendimento da 
população. 

Recurso Estadual: 
R$41.042.000,00 
Recurso Federal: 
R$120.512.000,00 
Total: 
R$161.554.000,00 

Gesges 
Gestão do trabalho 
e da educação em 
Saúde 

Tem como objetivo uma 
melhor qualidade na 
atenção à saúde, 
direcionada para o 
fortalecimento do 
Servidor 

A justificativa do 
programa parte da 
necessidade de se 
investir em processos 
educativos voltados 
aos trabalhadores do 
SUS/RN. 

Recurso Estadual: 
R$4.188.000,00 
Recurso Federal: 
R$11.452.000,00 
Total: 
R$16.444.000,00 

Fonte: Plano Plurianual do RN (2004-2007). 
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4.3.1.SIOPS e TCE: análise crítica sobre as incertezas do financiamento da 
Política de saúde no Estado do Rio Grande do Grande. 
  

Esse item analisa os indicadores com saúde do Estado do RN disponíveis no 

SIOPS, para tanto, realizamos interlocuções entre os dados do SIOPS e as 

problemáticas apresentadas no relatório preliminar da auditoria do TCE sobre a rede 

hospitalar da SESAP em 2011. E na tentativa de entender um pouco mais sobre a 

realidade potiguar, fizemos alguns levantamentos dos indicadores de todos os 

Estados do Nordeste.  

O gráfico abaixo trata da despesa do Estado com serviços de terceiros, no 

período de 2004 a 2012: 

  

Gráfico 3. Participação da despesa com serviços de terceiros – pessoa jurídica 
na despesa total com saúde. 

 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

A participação da despesa com serviços de terceiros é um dado importante a 

se investigar no gasto com saúde, especialmente quando se confrontam esses 

resultados com a despesa com pessoal e com investimentos em saúde. Ainda que o 

gasto com a terceirização dos serviços no RN seja inferior à despesa com pessoal, 

faz-se necessário ir além do que demonstram os indicadores estaduais. 

 Já apontamos nesse trabalho que o princípio constitucional, previsto na CF/88 

e na lei 8.080, da complementaridade do setor privado, vem ocupando uma lógica 

inversa no cenário atual – o que deveria ser complementar, agora aparece como 
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superior ao SUS – não é demais lembrar que, o Brasil é o único país com Sistema 

Universal em que o gasto privado com saúde é superior ao público.  

O Estado do Rio Grande é emblemático no que se refere à contratação de 

serviços privados, a exemplo dos contratos firmados pela SESAP com três 

cooperativas médicas para fins de obtenção de mão-de-obra especializada. Tais 

cooperativas são compostas por especialistas (ortopedistas, neurocirurgiões, 

intensivistas e anestesistas) e a contratação ocorre por meio de procedimento 

licitatório devidamente autorizado pelo Secretário Estadual de Saúde. As cooperativas 

atendem as demandas do Hospital Walfredo Gurgel (HMWG), Deoclécio Marques de 

Lucena (HDML) e Tarcísio de Vasconcelos Maia (HTVM). Na tentativa de investigar 

se a quantidade de plantões contratados corresponde às reais necessidades dos 

Hospitais, foi solicitado pelo TCE, ao Setor de Dimensionamento da SESAP, a relação 

das especialidades médicas necessárias em cada hospital atendido pelas 

cooperativas. Segue-se a tabela sobre a necessidade dos serviços e o valor pago 

mensalmente para além do necessário. 

 

Tabela 9: Valores pagos além do necessário com cooperativas médicas 

Unidade 
de 
Saúde 

Especialidade Necessidade 
de plantões 

12 hs 

Contrato Quantidade 
maior 

Valor do 
plantão 

(R$) 

Valor 
mensal 

pago além 
do 

necessário 
(R$) 

HDML Anestesista 42 62 20 1.637,00 32.740,00 

HDML Ortopedistas 216 236 20 996,00 19.920,00 

HMWG Neurocirurgiões 114 186 72 1.325,16 92.411,52 

HTVM Neurocirurgiões 60 124 64 1.325,16 84.810,24 

HMWG Intensivistas 6 124 118 918,00 108.324,00 

Total mensal pago de forma desnecessária 338.205,76 

Fonte: Adaptado do relatório preliminar sobre a rede hospitalar da SESAP – RN. SESAP. Nota: no 
cálculo foi considerado o menor valor do plantão pago. 

 

 No cruzamento dos dados, os resultados demonstram um desperdício mensal 

no valor de R$338.205,76, isso em maio de 2012, se fizermos uma estimativa desse 

valor anualmente, podemos afirmar que é gasto, aproximadamente, R$4,1 milhões 

com cooperativas médicas que, segundo a auditoria operacional do TCE, a SESAP 

contrata especialistas, em regime de plantão, para além do necessário. Outro fator 
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preocupante com relação às cooperativas refere-se a não prestação desses serviços 

ou a execução das atividades em desconformidade com o estabelecido no contrato. 

Analisando criticamente a relação entre a parceria da SESAP com as 

cooperativas médicas, percebemos que esse processo de desresponsabilização do 

Estado para a contratação “via concurso público” dos trabalhadores do SUS é uma 

prática que se inicia na década de 1990, como resultado das mutações no mundo do 

trabalho, expressas e adensadas no processo de reestruturação produtiva, construída 

dentro de uma nova ordem do capital, face ao receituário neoliberal. Visualizamos, 

nesse momento, novos padrões de bens e serviços, assim como novos atributos de 

qualificação profissional que se circunscrevem a partir de uma “(..) racionalidade mais 

intensa, geral e pluralizada da organização toyotista ou flexível do trabalho e 

produção”. (OCTAVIO, 2007, p. 127). 

 As relações que se estabeleceram no âmbito do SUS, com o mix público e 

privado, resultaram dessas mudanças operadas pelo capital. Além da intensificação 

da informalidade; do aumento do desemprego; da subcontratação; e da flexibilização 

das formas de trabalho, surgem novas formas de mercantilizar serviços sociais 

públicos, através do chamado “terceiro setor” e das próprias empresas privadas. 

 Essas tendências são marcantes na saúde, por meio da privatização da gestão 

e gerência do SUS, seja por meio das Organizações Sociais, OSCIPS, Fundações, 

cooperativas médicas, dentre outras. 

Francisco Batista Junior, ao se referir as relações de trabalho no SUS, ressalta 

que: 

 
A contratação de mão de obra através de “cooperativas” bem como a 
entrega de serviços públicos a administração de empresas privadas 
como Organizações Sociais, OSCIPS e outros “parceiros”, são 
apresentadas como formas legais de cumprimento da legislação do 
SUS no quesito referente à complementariedade privada garantida na 
lei. Na verdade, o que acontece, se não for por má fé, é uma equivocada 
interpretação do Art. 24 da lei 8.080/90 que de forma absolutamente 
clara estabelece que “Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer 
aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. É impossível para nós 
entendermos a intermediação de mão de obra e a terceirização da 
administração dos serviços do próprio SUS que, dentre outras coisas, 
burlam violentamente o dispositivo constitucional do concurso o público 
como única forma de acesso ao serviço público, como efetivos serviços 
assistenciais complementares. De maneira insofismável, cooperativa de 
trabalhador é mão de obra, força de trabalho que deve ser contratado 
via concurso público ou contratos temporários como manda a 
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legislação. Organizações Sociais, OSCIPS e outros “parceiros privados” 
como administradores de bens públicos, são gerentes/gestores e não 
serviços assistenciais de saúde disponibilizados no atendimento da 
população, disso não pode haver dúvidas. (BATISTA, 2011, p. 38) 

 

 A contratação dos serviços dos “parceiros privados”, citados anteriormente, 

constitui um grande aliado do capital financeiro, uma vez que infringe de forma 

perversa os princípios do SUS, seja pelo viés da política de Recursos Humanos, que 

prioriza a contratação de profissionais de saúde através de concurso público, ou pelo 

princípio que defende o serviço privado apenas como complementar ao Sistema 

Único. A privatização da Saúde retoma um debate que se processou na arena 

sanitária antes da Reforma Sanitária Brasileira. Durante o período do autoritarismo, 

em que predominou o modelo médico assistencial privatista, o Estado apoiou 

atividades privadas na saúde, e nesse momento o INPS firmou convênios com 2.300 

dos 2.800 hospitais instalados no Brasil, aumentando consideravelmente as fraudes 

das clinicas conveniadas e os contratos com as empresas da medicina de grupo. 

 Passaremos agora a análise sobre a despesa com pessoal na despesa total 

com saúde. A concentração dos gastos com pessoal e com serviços vem se 

constituindo como uma forte tendência do Estado no dispêndio da despesa com 

saúde. Em 2011, chegam a consumir 80% do orçamento Estadual, em detrimento das 

despesas com investimentos, medicamentos e insumos básicos, conforme demonstra 

o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4. Participação da despesa com pessoal na despesa total com saúde 
 

 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 
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Face aos percentuais apresentados sobre a aplicabilidade da EC-29, é 

importante salientar que o Estado do Rio Grande do Norte cumpriu os determinantes 

burocráticos da aplicação dos percentuais mínimos de 12% da receita própria do 

Estado na despesa total com saúde, em todos os anos, para além dos limites 

estabelecidos constitucionalmente. No entanto, é perceptível que a EC-29 provocou 

uma acomodação por parte dos gestores no sentido de manter apenas os percentuais 

mínimos. Além disso, o preenchimento do próprio SIOPS, que deveria se constituir 

como um forte mecanismo de controle social, não vem adquirindo um lugar central no 

debate sobre o financiamento nas diversas esferas de governo. Muita embora a LC 

141/13, que regulamenta a EC-29, tenha determinado a obrigatoriedade de todas as 

gestões em disponibilizar no SIOPS, informações referentes às receitas e despesas 

com saúde, o Estado de Alagoas, a partir de um levantamento dos Estados do 

Nordeste, não enviou informação ao SIOPS no ano de 2011 e 2012. O Gráfico a seguir 

refere-se à participação da receita própria do Estado aplicada em saúde, de acordo 

com a EC-29, nos Estados nordestinos: 
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O Rio Grande do Norte apresenta os percentuais mais altos da receita própria 

do Estado com Saúde (de acordo com a EC-29), seguido pelos Estados do 

Pernambuco, Ceará e Paraíba. O Estado de Alagoas, Bahia e Sergipe mantém os 

percentuais constantes nos mínimos burocráticos estabelecidos, oscilando entre 12% 

e 13%, é importante destacar que o Estado de Alagoas não preencheu o SIOPS nos 

anos de 2011 e 2012 e o Piauí não cumpriu o percentual exigido no ano de 2012, 

simbolizando apenas 11,64%. Verifica-se, portanto, que mesmo com a aprovação da 

LC n.º141, alguns Estados não vêm cumprindo com a EC-29 e nem preenchendo o 

SIOPS conforme estabeleceu a Lei aprovada em 2012.  

Nas nossas reflexões sobre o financiamento da Saúde no Estado da Paraíba, 

observou-se que, o governo do estado não gasta de imediato o mínimo constitucional 

com saúde. Quando se torna cumpridor, o faz a partir de alguns artifícios. Em 2006 a 

Assembleia Legislativa aprovou a Medida Provisória Nº 43/2006, que transforma o 

Fundo Estadual de Saúde em Fundo Contábil e Escritural. Tal medida, além de 

promover mudanças no funcionamento do Fundo Estadual de Saúde, ainda 

oficializava a desvinculação de gastos. No Estado do Rio Grande do Norte também 

percebemos esses tipos de “manobras” do governo de incluir nos gastos com saúde, 

ações de outra natureza, como os gastos com RPPS de servidores da saúde e com 

farmácia popular. Sobre os outros Estados do Nordeste, não temos uma análise 

apurada sobre a natureza dos gastos, mas o gráfico revela que os Estados se 

preocupam apenas em cumprir os 12% determinados pela EC-29. 

O gráfico a seguir demonstra a oscilação da participação da receita própria 

aplicada em saúde conforme a EC-29 no RN. 

 

Gráfico 6. Participação da receita própria aplicada em saúde conforme a EC-29 

no RN. 

 

     Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 
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Em 2004, o demonstrativo da receita líquida de impostos e despesas próprias com 

saúde, apresentado a documentação relativa à prestação de contas do TCE, aponta 

como base de cálculo para averiguação da EC-29, mediante oficio n.º 072/2005-

CONTROL, um demonstrativo cujo valor corresponde a R$2.198.951.191,40. 

Considerando as despesas próprias com saúde executadas pelo Estado, no valor de 

391.687.716,71, e estabelecendo a relação desse montante com a receita líquida do 

Estado, verificamos um percentual de 17,81% da receita líquida do Estado aplicado 

em saúde. Portando, nesse ano, o Estado cumpriu o limite constitucional estabelecido 

pela EC-29 de 12% da receita líquida de impostos dessa esfera de governo. 

No entanto, os dados do SIOPS entram em conflito com o Tribunal de Contas. De 

acordo com os demonstrativos das despesas próprias com saúde despendidas pelo 

Estado, o SIOPS informa um valor de R$266.438.917,47, enquanto o TCE divulga 

essa mesma despesa com um valor superior de R$391.687.716,71. Dessa forma, em 

analises no SIOPS, percebemos que o Estado cumpriu o mínimo constitucional com 

12,02%, já o TCE divulgou esse limite com um percentual de 17,81%.  

No ano de 2005, de acordo com o TCE, as despesas próprias com saúde 

executadas pelo Estado, simbolizam um valor de R$365.275.413,88 e corresponde a 

um percentual de 13,73% das receitas líquidas do Estado (R$2.659.849.786,27). 

Quando se verifica esse mesmo percentual no SIOPS, percebemos que ele aparece 

como sendo (12,63%). 

Em 2006, as despesas próprias com saúde, efetivamente executadas de acordo 

com o relatório do TCE, representam um valor de R$439.699,02, correspondendo a 

um percentual de 18,98% da receita líquida de impostos (R$2.745.948,52). No 

entanto, o demonstrativo apresentado no TCE não é o mesmo que compõe os 

indicadores na página do SIOPS, neste último, o percentual de aplicação da EC-29 é 

de 14,43%. 

Dando sequência a essa tarefa de compreender qual a natureza dos gastos com 

saúde no RN, adentremos agora no ano de 2007 – que, não por acaso, tem muito a 

revelar para além dos percentuais demonstrados. Neste ano, o TCE aprovou as 

despesas próprias com saúde que cumpriu a EC-29 com um percentual de 18,02% 

da receita líquida de impostos (R$3.366.241.318,48), mas com ressalva, uma vez que 

foi considerado como ações de saúde, um valor de R$3.299.433,29 relativo à 

despesas realizadas pela unidade orçamentária Central de Abastecimento S/A 

(CEASA) na função saúde e na subfunção Suporte Profilático e Terapêutico, e ao no 
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programa de farmácia popular, em confronto com os dados enviados pelo SIAI. 

Observa-se que o gasto não é considerado como ações de saúde, embora envolva 

despesa com assistência farmacêutica, na farmácia popular os medicamentos são 

vendidos, o que contrapõe o princípio da universalidade do SUS. O percentual real, 

subtraída a despesa da CEASA é, portanto, 17,94%.  

Observa-se, portanto, que o percentual de 12% estabelecido pela EC-29 foi 

cumprido, mesmo subtraindo desse montante a despesa com ações de outra 

natureza. No entanto, trata-se de esclarecer que essa prática vem sendo comum em 

diferentes esferas de governo como já foi referenciado nesse capítulo. É bem verdade 

que os gestores se preocupam apenas em cumprir/manter os percentuais 

estabelecidos constitucionalmente, e a natureza dos gastos não vem ocupando um 

lugar central nesse orçamento. 

Em 2008, a história se repete. Em análises no SIOPS e no relatório do Tribunal de 

Contas do Estado, verificamos que as despesas próprias com saúde nesse ano 

representaram R$663.023.529,92, correspondendo a um percentual de 15,86% da 

receita líquida de impostos (R$3.935.364.778,33). Mas, deve-se subtrair a essa 

despesa, R$3.783.728,32 relativo às despesas realizadas pela CEASA na mesma e 

função sub-função designada no ano anterior e, mais uma vez, no programa de 

farmácia popular. Portanto, o percentual referente à aplicabilidade da EC-29 

corresponde a 15,76%, enquanto que o SIOPS, nos indicadores estaduais, afirma que 

esse percentual simboliza 16,52%. 

As despesas próprias com saúde executadas pelo Estado no ano de 2009, foram 

na ordem de R$699.822.736,15, correspondendo a um percentual de 17,47% das 

receitas líquidas do Estado (R$ 3.980.020.155,63). Mas, nesse ano, também houve 

ressalvas quando se considera o montante de R$2.433.416,48, referente às despesas 

realizadas pelos dois seguimentos (CEASA e farmácia popular) mencionados nos dois 

anos. Salienta-se que, no SIOPS, esse percentual aparece como sendo 16,34%. 

Interessante aqui é reconhecer que, as despesas referentes a serviços públicos de 

saúde que não atendam ao critério da universalidade não podem ser consideradas 

como gastos com saúde. Apesar disso, a partir de 2006 até 2012, a contribuição 

patronal ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores – RPPS passou a ser feita 

como forma intra orçamentária e não mais como repasse financeiro. Além dessa nova 

forma de registro, a contribuição patronal referente ao pessoal da área da saúde vem 

sendo considerada como despesas com ações e serviços públicos de saúde. As 
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despesas referentes à saúde nesse ano totalizaram R$699.822.736,15, constituindo 

um percentual de 15,36% da receita líquida de impostos (R$ 4.086.922.155,02). 

No ano de 2011, as despesas próprias com saúde totalizaram R$ 912.430.630,99, 

desse valor deverá ser diminuído R$1.689.613,04, das anulações de restos a pagar 

de exercícios anteriores. Considerando as receitas líquidas do Estado no passivo de 

R$ 5.257.976.573,74, o percentual aplicado em saúde corresponde a 17,32%. É 

importante destacar que no SIOPS o percentual que é divulgado, pelos indicadores 

estaduais, é de 15,57%. 

Chegamos ao ano de 2012 com novas esperanças para o financiamento do SUS 

com a aprovação da LC 141/12, que reafirma a obrigação dos gestores em cumprir os 

mínimos constitucionais, os restos a pagar e, ainda, estabelece punições para as 

esferas de governo que incluírem nos gastos com saúde ações de outra natureza. 

Desde a aprovação da EC-29 em 2000, gestores vinham incluindo como despesas 

próprias com saúde ações de outras áreas, desde o pagamento do programa do leite 

ao fardamento de policiais. Mas, no Rio Grande do Norte, isso não foi reflexo de 

mudanças no contexto do orçamento da saúde, isso por que, ainda em 2012, os 

gastos com o RPPS do pessoal da área da saúde continuam sendo considerados 

enquanto despesa com ações e serviços públicos de saúde. 

As despesas próprias com saúde realizadas pelo Estado no ano de 2012 

totalizaram o valor de R$925.526.866,18, após a subtração de R$11.090.313,59 

referentes às anulações de restos a pagar de exercícios anteriores, temos um 

percentual de 15,75% da receita líquida de impostos (R$5.805.122.592,18). Já o 

SIOPS divulga um percentual um pouco mais baixo de 14,15%. 

Embora se saiba que é preciso revisar o que, por algum motivo, não foi processado 

corretamente, as sucessivas revisões dos percentuais mínimos informados podem 

significar a perda de credibilidade das próprias informações do SIOPS. Ao promover 

a revisão no SIOPS, o Estado cumpriu a EC-29, de 2004 a 2012 seguindo, com os 

respectivos percentuais de 12,02%; 12,63%; 12,63%; 14,43%; 17,53%; 16,52%; 

16,34%; 15,28%; 15,57%; 14,15%. Apesar de considerar que os percentuais mínimos 

vêm sendo cumpridos para além do estabelecido constitucionalmente, os relatórios 

do Tribunal de Contas do Estado demonstram a inserção de gastos, nas despesas 

próprias com saúde, em ações de outra natureza, como as despesas com farmácia 

popular e o Regime Próprio de Previdência dos servidores da saúde. 
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A partir do levantamento do indicador que versa sobre a participação da receita 

própria aplicada em saúde conforme a EC-29 no RN, consideramos importante 

contrastar esse percentual com a despesa com investimento em saúde no RN e em 

outros Estados do Nordeste. 
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Os dados revelam o quanto a despesa com investimento em saúde, 

despendida pelo RN é ínfima (não ultrapassando 3,74%), quando comparada a outros 

Estado do Nordeste, a exemplo do Ceará que investiu 25,7% em Saúde no ano de 

2010, seguido do Estado do Maranhão e da Paraíba que também apresentam um bom 

investimento em alguns anos. Em 2006 o Maranhão investiu 21,7% e em 2005 a 

Paraíba investiu 18,4%. Sobre o Rio Grande do Norte, de acordo com análises do 

Tribunal de Contas do Estado do RN (2010), o Rio Grande do Norte é o Estado que 

menos investe em Saúde no Brasil, perdendo apenas para Minas Gerais. Para se ter 

ideia, as despesas com investimentos na saúde no Estado são inferiores aos gastos 

despendidos com diárias e publicidade, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

Tabela 10. Despesas por função no RN (2010-2012), em R$. 

Despesas por função 2010 2011 2012 

Investimento em saúde  17.386.528,39 11.076.834,92. 17.762.735,70 

Despesas com diárias 35.292.048,06 23.678.716,14 24.637.127,07 

Despesas com 

publicidade 

15.777.794,21 16.851.590,51 27.607.508,39 

Fonte: auditoria operacional, relatório preliminar sobre a rede hospitalar da SESAP – RN, TCE/RN.
  

Chamam atenção os gastos orçamentários de outras áreas em detrimento da 

Política de saúde. Apesar do quadro só se referir a despesa com investimento, esse 

valor revela que a Saúde não constitui uma prioridade do governo no RN. Cumpre 

ainda destacar que, apesar do RN apresentar um percentual acima do exigido na 

aplicação de suas receitas próprias em saúde, isso não tem sido reflexo de grandes 

avanços quando se compara outros dados. O gráfico abaixo compara as despesas 

com investimentos em saúde e a despesa com pessoal. 
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Gráfico 8. Participação da despesa com pessoal na despesa total com saúde 
versus Participação da despesa com investimento.  

 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

Em torno de 20% do orçamento da SESAP resulta de transferências da União 

através da fonte 160 tais recursos destinam-se a ações e serviços de saúde 

organizados e transferidos em formas de blocos de financiamento, quais sejam: 

Atenção básica; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Gestão do SUS; 

investimentos na Rede de Serviços de Saúde e Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Por representar uma importante fonte de 

recurso para o Estado, a auditoria do TCE procurou investigar como estão sendo 

utilizados esses recursos. Conforme análise do relatório parcial da auditoria foi 

constatado que, em 2012, a SESAP deixou de utilizar R$76.264.702,11 em ações de 

saúde. Para uma investigação mais consistente sobre o movimento desses recursos, 

foi solicitado à Coordenadoria de Planejamento e Controle do Sistema de Saúde 

(CPCS), o histórico sobre o destino desses recursos em 2012, solicitou-se ainda a 

identificação dos responsáveis por cada projeto/ação vinculados a esses recursos, na 

perspectiva de entender quais os fatores estão impossibilitando a execução e 

operacionalização das ações vinculadas ao orçamento. No entanto, por falta de 

controle da própria SESAP, o detalhamento dessas informações foi inviabilizado. 

Todavia, a auditoria apontou como principal causa do subaproveitamento desses 

recursos, a deficiência da capacidade técnica da SESAP em executar as ações. O 

gráfico abaixo trás os indicadores da fonte 160, que só foi disponibilizado dessa forma 
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após a aprovação do Pacto de Gestão do SUS que delimitou o financiamento da saúde 

através dos seis blocos de financiamento já referenciados. 

 

Gráfico 9. Despesa com saúde (por subfunção) 

 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

 Os dados no gráfico acima, sobre os blocos de financiamento, revelam a 

discrepância entre Atenção Básica e Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Mesmo 

considerando criticamente a forma como foi implantada a Estratégia Saúde da Família 

e como vem sendo desenvolvida nos tempos atuais – por não privilegiar a atenção 

primária –, percebemos que o modelo hospitalocêntrico de saúde é o que prevalece 

no Estado do Rio Grande do Norte. Além do SIOPS, no portal da transparência, 

quando analisamos as transferências da União para o Estado, visualizamos que o 

gasto em média e alta complexidade (MEC) é muito maior que na atenção básica. 

Sabemos que o nível da atenção básica é consideravelmente inferior ao MEC, mas a 

procura do hospital enquanto porta de entrada do SUS, ainda persiste em algumas 

localidades. 

Outro indicador analisado refere-se à participação das transferências para a 

saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Estado, segue o gráfico abaixo: 
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Gráfico 10. Participação das transferências para saúde (SUS) no total de 
recursos transferidos para o Estado. 

 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

No gráfico acima, percebemos que a participação das transferências para a 

saúde no total de recursos transferidos para o Estado não ultrapassou 10% no período 

em análise. Sobre esse baixo percentual, a auditoria do TCE nos revela algumas 

tendências, a saber: em 2012, a SESAP recebeu do governo do Estado um montante 

de R$201.483.043,30, no entanto, os demonstrativos de despesas mensais fornecidas 

pela SESAP indicam um valor anual na ordem de R$276.629,201, 76. 

Do montante repassado pelo Estado, R$48.788.625,89 foram para as 

despesas de restos a pagar do exercício anterior. Ainda que autorizado o incremento 

de recursos para a SESAP no valor de R$43,731.550,09, observa-se que o 

desequilibro financeiro ainda perfaz R$51.094.132,68. 

Para enfrentar essa problemática no financiamento da saúde no RN, a auditoria 

do TCE propõe: um planejamento orçamentário detalhado da SESAP à SEPLAN, 

práticas gerenciais e controle do fluxo financeiro. Nossa percepção é diferente, já 

notamos em análises de outros dados que esse desequilíbrio financeiro não resulta 

apenas da falta de um planejamento orçamentário detalhado ou da ausência de 

controle gerencial do fluxo financeiro. A saúde do Estado não se configura como uma 

prioridade do atual governo Rosalba Ciarlini e da sua antecessora Wilma de Farias, 

basta lembrar que o investimento na área é inferior ao que é gasto com publicidade e 

diárias de pessoal, além do desperdício de recursos com cooperativas médicas. 
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Outro aspecto revelado no decorrer das nossas análises – além do baixo 

investimento em Saúde no Estado, de gastos de outra natureza considerados como 

saúde, e outras tendências – foi a forte dependência do RN de receitas transferidas 

pela União, a tabela abaixo demonstra o percentual da participação da receita de 

impostos e transferências constitucionais e legais na receita total do Estado nos anos 

de 2004 a 2012: 

Tabela 11. Participação da receita de impostos e transferências constitucionais 
e legais na receita total do Estado. 

Ano Participação (em %) da Receita de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais na Receita Total do Estado 

2004 79,8 

2005 77,0 

2006 79,5 

2007 73,9 

2008 74,7 

2009 70,3 

2010 70,4 

2011 77,4 

2012 76,5 

Fonte: SIOPS/ elaboração própria. 

 

Ainda que os dados oscilem entre 70%e 80%, o gráfico demonstram a forte 

dependência do Estado de receita de impostos de transferências constitucionais e 

legais. Somam-se a essas receitas, as transferências da União para o Estado e as 

receitas do ICMS14. Portanto, o grau de dependência do Estado de transferências da 

União revela o seu pouco grau de autonomia, além da considerável dependência 

dessas receitas. 

  

                                                           
14Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As razões que nos levaram a pesquisar sobre o financiamento da Política de 

Saúde no Estado do Rio Grande do Norte remontam às inquietações surgidas desde 

a aproximação com a discussão de Políticas Sociais, especificamente, sobre a 

temática do financiamento. Além do interesse em desvelar a configuração do 

financiamento da Política da Saúde no Estado do RN, nosso estudo procurou 

responder a algumas indagações, quais sejam: Qual o contexto político, econômico e 

social que determinou a criação do SUS? Qual a prioridade dada pelos governos 

desde a criação do SUS? Os recursos do Orçamento da Seguridade Social são 

efetivamente executados com as Políticas de Saúde, Assistência e Previdência 

Social? Com a CF/88 ocorreu uma descentralização da gestão, serviços e orçamento 

ou uma “desconcentração”? De que forma está organizada a sociedade civil para 

acompanhar a execução e implementação da política de saúde? O planejamento 

orçamentário do governo estadual do RN vem sendo executado como previsto? Qual 

a natureza das receitas e despesas consideradas como saúde no RN? Qual o conceito 

de orçamento público na esfera do financiamento? 

Na perspectiva de responder a essas questões, iniciamos nossa análise a partir 

da compreensão da construção do Sistema Único de Saúde enquanto direito 

Universal. Para entender esse trajeto, fez-se necessário a discussão sobre os 

determinantes que possibilitaram o surgimento da Reforma Sanitária Brasileira, fruto 

de um intenso processo de luta dos profissionais da saúde, de estudantes, sindicatos 

e por todos/as aqueles (as) que defendiam uma mudança no modelo de saúde frente 

à crise que perpassava o setor nos anos 1970. Nesse contexto, destaca-se a 

importância da VIII Conferência Nacional de Saúde. Naquela ocasião, o movimento 

de reforma sanitária articulado aos movimentos sociais apresentou suas propostas e 

buscou sinetizar a compreensão da saúde como direito de todos e dever do Estado. 

A RSB surge como um pensamento centrado em duas dimensões: de um lado, o 

movimento propôs a superação dos limites da medicina previdenciária; de outro, 

buscou alternativas para a crise que perpassava a saúde durante o autoritarismo, no 

sentido de romper com o modelo de seguro social. No âmbito dessas mobilizações foi 

possível inserir, na Constituição Federal de 1988, a saúde como um direito Universal. 

No entanto, isso tudo aconteceu no momento em que o país já enfrentava as 

consequências da crise do endividamento externo: as altas taxas de inflação, 
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desemprego e estagnação econômica eram características presentes no período em 

que se iniciou o processo de abertura democrática. Os reflexos dessa crise acabaram 

transformando as “reformas” em contrarreformas do Estado, por meio da 

desregulamentação dos direitos sociais, privatização das Políticas Sociais, 

apropriação do fundo público e aprofundamento das manifestações da questão social. 

Na política de Saúde, os rebatimentos da contrarreforma do Estado são ainda 

mais perversos. A Universalidade e a equidade passam a focalizar o acesso nos mais 

pobres. A Integralidade esbarra com a centralização nos atendimentos emergenciais 

e na Atenção Básica, com a expansão do PACS e ESF. A Descentralização passa a 

servir aos interesses do capitalpela forma que descentraliza serviços e centraliza 

recursos na União. As instâncias de controle social vêm sendo, cotidianamente, 

desvalorizadas e burocratizadas. Na esfera do financiamento, o príncipio da 

contenção de gastos é predominante; A Gestão, que deveria ser pública, orientada 

por princípios e diretrizes públicas, enfrenta um processo de privatização através das 

OS, fundações estatais de direito privado, cooperativas médicas e privatização dos 

Hospitais Universitários, orientada pela lógica do mercado. 

 Vislumbramos nas nossas reflexões que esses problemas estão fortemente 

conectados com os embates do financiamento e a lógica que o capital vem assumindo 

desde a década de 1990, através das políticas de ajuste fiscal, sob orientação 

neoliberal. A apropriação dos recursos sociais, seja por meio da Desvinculação dos 

Recursos da União, da prioridade que é dada ao pagamento dos juros e amortizações 

da dívida públicas ou do privilégio cencedido ao grande mercado de serviços privados 

de saúde, vem provocando um desmonte nos princípios do SUS e a impossibilidade 

de concretizar os fundamentos da Reforma Sanitária Brasileira.  

 Dessa forma, procuramos entender o SUS a partir da análise de um duplo 

movimento tenso e contraditório. Ao mesmo tempo que ocorreu um processo de 

abertura democrática, possibilitando o reconhecimento das lutas sociais em torno da 

construção do SUS, agravava-se a crise do endividamento externo no Brasil, criando 

limites para viabilizar recursos para uma saúde universal. Os efeitos dessa crise fez 

com que o Estado, cumprindo as determinações do FMI e Banco Mundial, adotasse 

uma Política fiscal, de orientação neoliberal, sustentada pelo movimento da contenção 

de gastos sociais. No campo de enfrentamento entre esses dois movimentos – de 

“contrução da universalidade do SUS” e “contenção dos gastos sociais” – 

percebemos, no decorrer desse trabalho, que esta última tendência se configura como 
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o princípal entrave para concretização do SUS. Esse movimento se realiza com o 

desmonte do Orçamento da Seguridade Social, por meio da Desvinculação de 

Recursos da União para a geração de superávit primário e pagamento de juros e 

amortização da dívida pública; através das decisões do governo em vetar a vinculação 

de 10% de recursos da União para a saúde; com as deduções no Imposto de Renda 

de pessoa física que paga plano de saúde e de Pessoa jurídica; das empresas que 

prestam assistência médica a seus funcionários; e  com as “manobras” dos governos 

de incluir nos gastos com saúde, ações de outra natureza. 

 Não deixamos de inserir, nesse trabalho, o debate sobre o controle social na 

Saúde e a discussão sobre a gestão do SUS, por compreender que essas dimensões 

também são importantes para entender a configuração da Política de Saúde e seu 

financiamento. Foi possível observar que apesar de ter sido regulamentado pelas Leis 

8.080 e 8.142, o SUS foi implantado através de diversas Normas Operacionais Básica 

que muitas vezes, repetiam o que já estava contido nas LOSs. Foram editadas três 

NOBs (1991, 1993 e 1996), e apenas em 1996 se percebe alguns avanços com 

relação ao processo de descentralização. Na perspectiva de ampliar a 

responsabilidade dos municípios na atenção básica foram criadas as Normas 

Operacionais de Assistência em Saúde (2001 e 2002), no entanto, ocorreu uma 

incipiente divisão do poder com os Estados e uma centralização da hegemonia no 

Ministério da Saúde. Ainda sob o pressuposto de superar esses limites, foi criado, em 

2006, o Pacto de gestão do SUS, com o objetivo de relacionar os serviços de saúde 

às realidades regionais. No entanto, o que se observa do novo desenho 

organizacional é que persiste no seu texto uma Atenção Básica focalizada, voltada 

para programas pré-estabelecidos pela União, desconsiderando os aspectos 

epidemiológicos e sociais dos municípios. As últimas mudanças realizaram-se através 

do Decreto 7.508 de 2011, criado no sentido de avançar no modelo de regionalização.  

 A discussão sobre a gestão do SUS nos fez perceber que o caos instaurado na 

política de saúde exige mudanças não somente no âmbito da gestão do SUS, como 

vem apontando algumas literaturas que versam sobre o tema, justificando o problema 

do subfinanciamento na “má utilização e gestão dos recursos”. Muito embora tenham 

sido aprovadas várias normas operacionais, pacto e decreto, esses mecanismos não 

garantem o acesso universal e equiname às ações e serviços de saúde à população. 

 O debate sobre o financiamento sempre esteve presente nas Conferências 

Nacionais de Saúde e também na última Conferência Estadual, realizada no RN, em 
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2011: a luta por recursos; as reivindicações sobre extinção da DRU sobre os recursos 

da saúde; as propostas a respeito das taxações sobre cigarros e bebidas para a 

saúde; a luta pela regulamentação da EC-29; a vinculação dos 10% do PIB para a 

saúde; o aumento em 100% do PAB, além de outras manifestações, fez parte das 

discussões nas diversas Conferências que ocorreram desde a construção do SUS. A 

regulamentação da EC-29 com a LC 141/12 foi reflexo desse processo de luta, no 

entanto, nossos estudos apontaram que, a nova lei não significou a ruptura com os 

impasses do financiamento. 

Entre as décadas de 1990 e 2000, vislumbra-se uma série de mudanças no 

âmbito do financiamento do SUS, mas nenhuma delas foi reflexo de muitos avanços. 

Em 1997 foi criada a CPMF (imposto que incidia sobre as movimentações financeiras), 

fonte exclusiva de recursos para a saúde, no entanto, foi retirada parte de outras 

fontes para a saúde, além da não implementação de tudo que era arrecadado pelo 

imposto para a área. A CPMF acabou sendo extinta em 2007. Após a criação do SUS 

ficou definido, no Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias que 30% do OSS 

deveria ser destinado à saúde, em razão do descumprimento do ADCT acabou sendo 

aprovada a Emenda Constitucional n.º 29 em 2000, de acordo com a EC-29 os 

Estados deveriam investir 12% de suas receitas próprias em Saúde, municípios 15% 

de suas receitas próprias e a União deveria investir de acordo com o crescimento 

nominal do PIB, a referida emenda só foi regulamentada onze anos após sua 

aprovação.  

Tratou-se de realçar nesse trabalho se a LC 141, aprovada em 2012, significou 

a “solução” para os problemas do financiamento da saúde, como muitos almejavam. 

Nossas reflexões apontaram que a nova Lei não trouxe muitos ganhos para a saúde, 

por um lado, em razão do veto sobre a obrigatoriedade da União em investir 10% de 

suas receitas para a saúde, por outro, pela continuidade da pratica de incluir como 

gastos com saúde ações de outra natureza, a exemplo das despesas realizadas pela 

unidade orçamentária Central de Abastecimento S/A (CEASA) na função saúde e 

subfunção suporte profilático e terapêutico e no programa de farmácia popular. A partir 

de 2006, despesas referentes ao Regime Próprio da Previdência dos Servidores 

(RPPS) da área da saúde, também vem sendo consideradas como ações e serviços 

públicos de saúde para fins do limite constitucional e os gastos com a previdência 

continuam acontecendo mesmo com a vigência da LC 141/12. 
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O Rio Grande do Norte é o Estado que menos investe em Saúde no Nordeste, 

o gasto com publicidade e diárias supera o montante que é destinado a investimentos 

em saúde.  

Depreendemos da análise realizada que a prioridade dos governos do RN, nos 

dois PPAs investigados, é dada ao setor privado como o grande parceiro do Estado. 

Na área da saúde isso foi revelado no contrato firmado entre a SESAP com 

cooperativas médicas, estima-se que é gasto anualmente 4.058.460,91 com essas 

cooperativas e, segundo a auditoria operacional do TCE, a SESAP contrata 

especialistas em regime de plantão para além do necessário. Esse fato, além de 

quebrar a lógica do concurso público, ainda desvia recursos públicos para o 

financiamento do grande capital. 

Ainda nos planejamentos orçamentários vimos que os recursos orçados não 

são proporcionais aos devidamente executados, além de não suficientes para atender 

as demandas da SESAP no Rio Grande do Norte. 

Não é nossa pretensão aqui, indicar rumos conclusivos a esse debate. 

Procuramos trazer à tona processo do financiamento da política de saúde em tempos 

de capitalismo financeirizado, entendendo que a discussão deve ser ainda mais 

aprofundada. Os problemas observados na saúde do RN resultam da política 

macroeconômica que adentrou no cenário brasileiro desde a criação do SUS. 

As possibilidades de enfrentamento à crise do financiamento do SUS, em 

particular, no Estado do Rio Grande do Norte, exigem uma série de desafios, 

merecendo destaque para:  

 

a) Prosseguir na defesa pela vinculação dos 10% do PIB para a saúde; 

b) Lutar pelo fim das deduções fiscais de Imposto de Renda de pessoa física 

e jurídica que pagam por serviços médicos;  

c) Caminhar na defesa por um Sistema de Saúde Público e a recusa 

incessante da privatização do setor; 

d) Rejeitar a permanência da DRU sobre o Orçamento da Seguridade Social; 

e) Persistir na luta pela concretização dos fundamentos da Reforma Sanitária; 

f) Buscar o enfretamento às práticas do Estado do RN de incluir como ações 

de saúde, gastos com previdência e farmácia popular; 

g) Lutar para que o Estado do RN invista mais recursos em saúde; 
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As reflexões desenvolvidas ao longo desse trabalho demonstram que, se essas 

estratégias de lutas fossem efetivadas, caminharíamos a passos largos na defesa do 

SUS universal. 
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7. APÊNDICES 

 

Quadro demonstrativo das fontes documentais a serem analisadas. 

FONTES 
DOCUMENTAIS 

INFORMAÇÕES A 
SEREM OBTIDAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
QUE PERMITE ATINGIR 

1. RELATÓRIOS 
DA ANFIP 

Serão analisados os 
relatórios da ANFIP dos 
anos 2004 a 2011(período 
que compreende a 
realização da pesquisa). 
Analisaremos informações 
referentes ao Orçamento 
da Seguridade Social. 

O objetivo em analisar os 
relatórios, concentra-se no fato 
de investigar as receitas e 
despesas da Seguridade Social 
no decorrer desses anos, bem 
como, verificar o montante que 
deixou de ser aplicado nas 
políticas sociais e foram 
desviados através da DRU. 

2. PPA Investigar o planejamento 
das metas e do controle 
dos governos para os 
quatro anos, bem como o 
destino dos recursos para 
a Política de saúde. 
,  

As análises dos Planos 
Plurianuais possibilitarão a 
realização de um levantamento 
sobre a magnitude dos gastos, 
no sentido de verificar se os 
recursos orçados, de fato, 
compatíveis com as 
necessidades da área da saúde. 
 

3. LDO Analise das ações 
realizadas na área da 
saúde. 

Iremos investigar, inicialmente, 
se a Lei está compatível com o 
PPA e como a mesma 
estabelece as diretrizes para o 
orçamento anual. 

4. Base de 
dados do 
SIOPS 

Serão analisados os 
indicadores estaduais, a 
partir do site: 
http://siops.datasus.gov.br/ 

O objetivo é analisar as receitas 
e despesas da área da saúde, 
nos anos de 2004 a 2012. 

5. RELATÓRIOS 
DO 
TRIBUNAL 
DE CONTAS 
DO ESTADO 

A natureza dos gastos 
considerados como 
despesas com ações e 
serviços de saúde. 

O objetivo inicial é fazer uma 
análise comparativa entre as 
informações disponibilizadas no 
SIOPS e nos relatórios com as 
aprovações das contas no 
Tribunal de Contas do Estado. 
Posteriormente, pretendemos 
apreender a natureza desses 
gastos de acordo com a Lei 
141/2012.  
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ROTEIRO DA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

1. Em relação às informações divulgadas no SIOPS sobre as receitas e despesas com 

saúde: Os dados informados entram em conflito com o Tribunal de Contas do Estado? 

2. O Estado do Rio Grande do Norte, após a aprovação e regulamentação da EC-29, 

incluiu ações de outra natureza como gastos com saúde? 

3. Em relação à elaboração do PPA e da LDO: o orçamento previsto no decorrer dos 

anos 2005 a 2011 vem sendo devidamente executado? 

4. Como se constitui o Fundo Estadual de Saúde (FES)? Qual a composição dos 

recursos? 

5. Quais os debates existentes no âmbito do Conselho Estadual de Saúde sobre o 

financiamento desta política?  

6. Quais as mudanças registradas no âmbito do financiamento da saúde, após 

aprovação da Lei nº 141, que regulamenta a EC-29? 

 


