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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma discussão sobre o direito à saúde no 
contexto de ofensiva neoliberal. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de 
textos sobre o tema. Como resultados nota-se que o direito saúde na atual conjuntura de 
avanço do neoliberalismo vem sendo ameaçado, isto fica evidente principalmente no acesso 
aos serviços para a classe trabalhadora pois ela é quem mais necessita de utilizar os 
serviços públicos. Porem mesmo com todos os retrocessos o Sistema Único de Saúde 
(SUS) é  um grande avanço no Brasil , ficando visível a partir dos serviços prestados.  

Palavras-chave: Direito; Saúde;Políticas Sociais. 

 

Abstract: The objective of this paper is to present a discussion about the right to health in 
the context of a neoliberal offensive. The methodology used for the bibliographic survey of 
texts on the subject. As a result, it can be noted that the right health in the current 
conjunction of the advancement of neoliberalism has been threatened, that is, of course 
there is no access to services for a working class for it is who most need to use public 
services. However, even with all setbacks, the Unified Health System (UHS) is a major 
breakthrough in Brazil, becoming visible from the services provided.  
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1 Direito a saúde no Brasil  

Na década 80 o Brasil foi marcado pelo processo de redemocratização, pois o país 

acabava de sair de um longo período de ditadura militar, o qual restringiu os direitos civis e 

políticos da sociedade. A saúde situava-se então em um novo momento, agora ligada à 

democracia, passando a ser entendida a partir de uma dimensão política. Observa-se que 

nas décadas de 70 e 80 tem inicio o processo denominado de Reforma Sanitária, 

compreendido como um dos grandes momentos que marcam a história da evolução dos 

princípios que norteiam a Política de Saúde no Brasil (BRAVO, 2001).  

A Reforma Sanitária foi um movimento direcionado por segmentos da classe média, 

liderados por uma vanguarda intelectual da esquerda e sanitarista que realizaram uma 

crítica à função social da saúde pública no contexto do capitalismo, propondo assim a 

criação de um sistema público democrático e universal de saúde que será consolidado com 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990.  

Os fatos que marcam a luta por uma reformulação do modelo de saúde são 

configurados no relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília no 

ano de 1986, após ser convocada pelo presidente da República através do decreto de 23 de 

Julho de 1985. Pela primeira vez foi possível contar com a participação da população nas 

discussões que antes eram restritas aos fóruns específicos como a Associação Brasileira de 

Saúde Geral (ABRASCO), o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e a Medicina 

Preventiva e Saúde Pública. A atuação se deu juntamente a outras instituições do setor da 

saúde, sendo estes representantes da sociedade civil, grupos profissionais e partidos 

políticos. 

A Conferência resultou na confecção de um relatório publicado para toda a 

sociedade. O documento foi divido em três temas: saúde como direito, reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor. Trata-se de uma discussão para 

reformular todo o sistema de saúde no Brasil, tendo como referência a municipalização das 

ações. Um dos ganhos alcançados na VIII Conferência foi a elaboração do “conceito 

ampliado de saúde” que configura um grande avanço, visto que a doença não é mais 

compreendida como um conceito meramente biológico; deve-se levar em consideração as 

condições materiais de vida da população, pois estas interferem na saúde dos indivíduos 

causando o surgimento de doenças ou o agravamento da saúde. 

Em seu conceito mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde. È, assim, antes de tudo, o resultado das formas de 
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organização social da produção, as quais podem gerar desigualdades nos 
níveis de vida (Relatório da VIII CNS,1986, p.4). 

Em 1988 as modificações propostas pela VIII CNS são aprovadas pela assembleia 

nacional constituinte, resultando na Constituição Federal de 1988. Entre várias conquistas 

do movimento social é importante ressaltar que a saúde passa a integrar o tripé da 

Seguridade Social, conformando assim como uma política social, no contexto das políticas 

de Assistência Social e de Previdência Social. 

Em 1990, todo esse processo de luta terá como resultado a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) que se configura como um grande avanço na história da política de 

saúde no Brasil, já que o movimento de Reforma Sanitária lutava por um sistema universal 

de saúde que pudesse atender a toda a população. 

A partir da criação do SUS, a saúde passa a ser regulamentada por leis, normas 

operacionais, emendas constitucionais e resoluções. As Leis Orgânicas da Saúde 

conhecidas são: a lei Nº 8.080 que apresenta as condições necessárias para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, como devem ser a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes; a Lei Nº 8.142 define como a comunidade deve participar da 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e fala sobre as transferências de recursos da 

saúde entre os governos. O SUS fundamenta-se nos princípios de universalidade, equidade 

e integralidade das ações de saúde da população e as diretrizes são definidas como: 

descentralização, hierarquização e participação social (PAIM, 2009). 

A partir disso a saúde passa a ser um  dever do Estado. A universalização, que é um 

dos princípios concretizadores para ampliação do acesso e para o direito à saúde, vem 

sendo definida pelos organismos governamentais como a necessidade de ampliar o acesso 

à atenção, provendo um maior número de serviços diversos para a população. A ampliação 

do acesso vem sendo implementada através de vários mecanismos legais, institucionais e 

organizacionais que buscam unificar e descentralizar a atenção.   

Embora seja a base para a universalização, o acesso vai além da garantia do usuário 

ser atendido nos serviço de saúde, é necessário pensar em questões como “(...) 

disponibilidade de recursos de atenção à saúde em determinado local e tempo, 

compreender as características do recurso que facilitam ou dificultam o seu uso por parte 

dos clientes potenciais” (GIOVANELLA, FLEURY,1996,p.189). O acesso dos usuários é 

analisado também a partir de outras questões como a geografia (distância, tempo, custo da 

viagem).  

Os autores discutem também conceitos como a acessibilidade temporal ou a 

necessidade de acomodar-se aos recursos que estão disponíveis.  Haveria assim uma 

relação entre o acesso geográfico e a quantidade de serviços oferecidos, isso depende do 
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tipo de atendimento e dos recursos dos serviços preventivos. A outra questão que merece 

destaque é a acessibilidade social, refere-se à disponibilidade de recursos financeiros e aos 

fatores sociais e culturais que interferem no atendimento dos usuários (GIOVANELLA, 

FLEURY,1996).  

A compreensão do direito à saúde não deve ser restringida apenas ao atendimento 

nos serviços oferecidos, é preciso ir além desta questão. O acesso é um direito 

fundamental, mas é preciso associa-lo com outros direitos básicos. Portanto a saúde 

quando considerada uma política social é definida como um direito de cidadania. Há uma 

relação intrínseca entre direito social e cidadania, ambos devem ser compreendidos como 

resultado da luta pela sua concretização e precisa ser assegurada nas dimensões civis, 

políticas e sociais.  

  A saúde também é um direito humano, deve ser entendida além da questão de ser 

saudável, ou seja, não se resume apenas a cuidados médicos. Portanto é preciso analisar 

também  fatores como os determinantes de saúde: água potável, saneamento, segurança 

alimentar, nutrição, moradia, etc. Barros (2015) e outras questões como a participação 

comunitária, não discriminação, a disponibilidade, o acesso, a aceitação e a qualidade de 

serviços.  

2 Neoliberalismo e as políticas sociais  

 

O neoliberalismo é conhecido como uma reinvenção do liberalismo, tornou-se 

evidente nos anos 70 e 80, e se configurava como uma reação teórica ao Keynesianismo e 

Welfare State. Para os neoliberais os investimentos em direitos sociais seriam o motivo da 

crise dos anos 60. O principal teórico que fundamenta esse modelo econômico é Friedrich 

Von Hayek que formulou suas ideias no livro Caminhos da Servidão. As principais medidas 

do neoliberalismo podem ser resumidas em:  

1) Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar a moeda; 2) 
um Estado parco para os gastos sociais e regulamentações econômicas; 3) 
a busca da estabilidade monetária como meta suprema; 4) uma forte 
disciplina orçamentária, diga-se , contenção dos gastos sociais e 
restauração de uma taxa natural de desemprego; 5) uma reforma fiscal, 
diminuindo os impostos sobre os rendimentos mais altos; e 6) o desmonte 
dos direitos sociais, implicando na quebra da vinculação entre política social 
e esses direitos, que compunha o pacto político do período anterior 
(BEHRING, 2000,p.13). 

No fim dos anos 70 e 80 as propostas neoliberais tornam-se de fato programas de 

governo na Inglaterra em 1979 com Margareth Thatcher; nos EUA em 1980 com Ronald 

Reagan e na Alemanha Ocidental em 1982 com Helmut Khol. Na América Latina o 

neoliberalismo começa a ser implementado no final dos anos 80 com uma característica 
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diferenciada, baseada em uma relação de autoritarismo e pobreza, visto que em muitos 

países o regime chegou em conjunto com regimes ditatoriais (BEHRING,2000). 

 Sobre as reformas neoliberais na América Latina, Soares (2010:18) afirma que (...) a 

primeira e mais radical experiência foi a do Chile – iniciada no regime ditatorial do General 

Pinochet no inicio dos anos 80, substituindo todo o aparato estatal de proteção social pela 

privatização irrestrita das suas instituições.  

As intervenções do neoliberalismo ultrapassam o campo econômico e interferem 

também no campo social tanto no que diz respeito ao terreno das políticas quanto no âmbito 

das ideias. Soares (2010:18) aponta duas questões que merecem destaque, a primeira é 

que  

O gasto público continua sendo penalizado para não aumentar o déficit 
fiscal: o “rigor fiscal” passou a ser aceito por gregos e troianos. Tal como no 
econômico, a intervenção do Estado no social também passou a ser vista 
como pouco “recomendável”[...] Por outro lado, há consenso que o 
financiamento público – sempre e quando cumpra com as metas de 
superávit fiscal – deve ser mantido no social, mas a implementação dos 
projetos e programas nessa área deve ser feita preferencialmente, por um 
tipo de “mercado” especial que vai desde a grande seguradora financeira 
(que passa a garantir previdência social e saúde para os que podem pagar 
pelo seguro) até uma vasta e heterogênea gama de “atores” do chamado 3º 
Setor (que inclui desde as antigas associações comunitárias, passando 
pelas igrejas, até as modernas Organizações Não Governamentais de todo 
tipo).   

A outra questão que merece destaque sobre o neoliberalismo é a focalização na 

pobreza, sendo assim os programas sociais passam a ter como público a parcela mais 

pauperizada da população. Um dos critérios para acessar alguns programas passa a ser a 

comprovação da sua condição de pobreza.  Estes programas sociais não modificam a 

estrutura das desigualdades sociais que existem no sistema capitalista apenas amenizam 

ou modificam os dados do Brasil.  

Os programas de “alivio à pobreza” focalizada nos “mais pobres” são 
recomendados, mesmo reconhecendo que os problemas não são residuais 
– sobretudo face ao empobrecimento generalizado provocando pelo 
neoliberalismo. O caráter de “alivio” desses programas não dá conta de 
enfrentar as raízes estruturais e históricas da profunda desigualdade 
existente entre os latinos americanos (SOARES, 2010, p.19).  

Consequentemente, surgem nas políticas sociais outra questão que é a “auto 

sustentantabilidade”, assim o pobre deve ser um microempreendedor, tendo como objetivo 

investir no seu próprio negócio. Isto se configura como uma mercantilização do social, tudo 

se resume ao mercado, até mesmo a sobrevivência. 

No Brasil o neoliberalismo tem um início considerado tardio em relação aos outros 

países, na década de 1990. Tal fator é considerado positivo na medida em que possibilitou 

alguns avanços como a Constituição Federal de 1988 que definiu os direitos sociais 
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(BEHRING, 2000).  Dentre esses direitos a política de saúde conforme já foi sinalizada com 

suas bases a universalização do atendimento que deve ser prestada para toda a população.  

Para Vieira (1996) no Brasil após 1988 a política social se configura como uma 

política sem direitos sociais, visto que poucos direitos definidos por lei são materializados. 

Fica evidente um maior ataque aos direitos sociais após 1995, com a entrada do 

neoliberalismo.  

Para Vianna (1988) a seguridade social brasileira sofre um processo que ela 

denomina de americanização perversa da seguridade social, que não foi barrada, assim o 

sistema público apresenta cada vez mais um mau atendimento, principalmente para a 

população pobre. Este  processo de sucateamento do SUS tem inicio já na década de 1964, 

com o projeto modernizador instaurado no regime militar, nitidamente no campo da saúde. A 

autora problematiza a questão da seletividade do SUS que deveria ser universal, ela 

ressalta que o sistema não consegue atender a população pobre  e sim aqueles que por 

influencias das relações garantem seu ingresso.  

Atualmente o SUS vem sofrendo com: baixo investimento na ampliação da oferta da 

rede pública; falta de financiamento e repasse de recursos de recursos para a rede privada; 

terceirização e precarização dos trabalhadores; falta de condições de trabalho; novas 

modalidades de gestão; aumento e complexidade da demanda. Entretanto como aponta 

Soares (2010) o SUS continua sendo muitas vezes a única opção para grande parte da 

população brasileira.  

No contexto atual o SUS apresenta muitos problemas que afetam diretamente o 

direito à saúde, e não é possível analisar todos em um único momento, portanto neste 

trabalho serão ressaltados apenas três, baseados nas afirmações de Mendes (2013) 

definidos como: a organização macroeconômica do sistema de saúde no Brasil, a 

organização microeconômica expressa no modelo de atenção à saúde que pratica e o 

financiamento.  

Sobre a organização macroeconômica, Mendes (2013) afirma que a proposta de 

universalização caminha em um sentido diverso, que é o de segmentação do sistema. O  

sistema é dividido em um serviços básicos para os mais pobres e um sistema de saúde 

privado para aqueles que tem condições de pagar para adquirir. Logo caminha 

semelhantemente ao modelo de saúde dos Estados Unidos com um (...) sistema 

segmentado com sistemas públicos específicos para pobres (Medicaid), idosos (Medicare) e 

veteranos de guerra e sistema privados para quem pode pagar por si ou por meio de 

empresas (MENDES, 2013, p.29). . 
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Sobre a organização microeconômica, o desafio é superar a fragmentação do 

sistema. Mendes (2013) aponta que há um descompasso temporal, pois o Brasil sofre com 

fatores como a transição demográfica, transição nutricional, transição epidemiológica e 

inovação tecnológica. O sistema não consegue acompanhar essas mudanças, sendo este 

um reflexo da fragmentação do sistema.    

O terceiro desafio é o financiamento do SUS, que foi defendida na Constituição 

Federal de 1988, entretanto na atual conjuntura não consegue atender e garantir o seu 

principio base, que é a universalidade. Mendes (2013) afirma que é inviável garantir a saúde 

como um direito de todos com o financiamento disponibilizado, isso tem como resultado a 

segmentação do sistema de saúde. O autor apresenta alguns dados que merecem destaque  

Os gastos públicos em saúde em nosso país são muito baixos quando 
comparados com outros países em dólares americanos com paridade de 
poder de compra. O gasto total em saúde é de US$ 1.009,00, mas o gasto 
público per capita em saúde é de apenas US$ 474,00. Esse valor é muito 
inferior aos valores praticados em países desenvolvidos, mas é inferior a 
países da América Latina como Argentina, US$ 851,00; Chile, US$ 562,00; 
Costa Rica, US$ 825,00; Panamá, US$ 853,00; e Uruguai, US$ 740,00. A 
razão para esse baixo gasto público em saúde no Brasil está no fato de que 
os gastos em saúde correspondem a 10,7% do gasto do orçamento total 
dos governos, um valor muito abaixo do praticado em âmbito internacional, 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estima-se que o 
faturamento per capita do sistema de saúde suplementar brasileiro é três 
vezes superior aos gastos per capita do SUS (MENDES, 2013, p.31). 

O Brasil é o único país que oferece um Sistema Único de Saúde na America Latina, 

com garantia de um sistema universal para toda a população. Vale mencionar que ele existe 

há duas décadas, no ano de 2015 completou 25 anos de existência, porém mesmo com 

todos os problemas observa-se sua dimensão e importância para a população a partir dos 

dados a seguir: 

O SUS apresenta números impressionantes: quase seis mil hospitais e mais 
de sessenta mil ambulatórios contratados, mais de dois bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano, mais de onze milhões de internações 
hospitalares por ano, aproximadamente dez milhões de procedimentos de 
quimioterapia e radioterapia por ano, mais de duzentas mil cirurgias 
cardíacas por ano e mais de 150 mil vacinas por ano. O SUS pratica 
programas que são referência internacional, mesmo considerando países 
desenvolvidos, como o Sistema Nacional de Imunizações, o Programa de 
Controle de HIV/Aids e o Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos que 
tem a maior produção mundial de transplantes realizados em sistemas 
públicos de saúde do mundo, 24 mil em 2012. O programa brasileiro de 
atenção primária à saúde tem sido considerado, por sua extensão e 
cobertura, um paradigma a ser seguido por outros países. Com esses 
processos o SUS tem contribuído significativamente para a melhoria dos 
níveis sanitários dos brasileiros. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade 
infantil caiu 40%, tendo baixado de 26,6 para 16,2 óbitos em menores de 
um ano por mil nascidos vivos (MENDES, 2013, p.28). 
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3 Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 

 

Também é relevante apresentar alguns dados sobre a sua utilização pela população, 

que foram sintetizados na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013.  

Sobre a procura por atendimento, a PNS aponta que 30,7 milhões de pessoas 

procuraram atendimento de saúde, duas semanas antes da entrevista. 97,0% conseguiram 

atendimento, 95,3% foram atendidos pela primeira vez. Há um diferencial de cor para 

aqueles que conseguiram atendimento, os percentuais foram menores para as pessoas de 

cor parda (94,3%) em relação ás de cor branca (96,3%). Fica também evidente que a 

proporção de pessoas com nível superior tiveram um maior número de atendimento 

(97,9%). Dentre os motivos apresentados para não obter atendimento identificou-se que: 

38,8% não tinha médico para atender e 32,7% não conseguiram vagas ou não pegaram a 

senha; os demais motivos investigados tiveram percentuais que variaram  de 0,5%, para as 

pessoas que não podiam pagar pela consulta, a 6,4%, para as pessoas que declararam que 

não havia serviço ou profissional de saúde especializado para atender.  

Sobre a segmentação do sistema, segundo a PNS 27,9% da população tinha algum 

plano de saúde em 2013. As maiores proporções estavam situadas nas Regiões Sudeste 

(36,9%), Sul (32,8%) e Centro-Oeste (30,4%). As regiões Norte e Nordeste possuem as 

menores proporções  (13,3% e 15,5%). As diferenças estão colocadas também quando 

morador  da a área urbana, com uma proporção de 31,7%  e na área rural de 6,2%, um 

percentual cinco vezes maior. 

Em relação ao acesso a medicamentos, observou-se que entre os atendidos as 

pesquisas apontam que 64,8% tiveram algum medicamento receitado, 82,5% conseguiram 

acessar este direito. Apenas na região Norte o percentual foi inferior na hora de obter a 

medicação indicada (75,8%).  

Merece destaque também os dados sobre discriminação nos serviços de saúde: em 

2013 haviam  146,3 milhões de pessoas com 18 anos ou mais idade no Brasil, dentre elas 

10,6% (15,5 milhões) relatam que já foram discriminadas ou tiveram tratamento diferenciado 

ou pelo médico ou por outros profissionais. Estes percentuais foram mais relevantes nas 

regiões Norte (13,6 %)  e Centro – Oeste(13,3%). Sobre os motivos desta discriminação 

53,9% alegaram ser por falta de dinheiro, mais evidente entre os homens (57,8%) do que 

entre mulheres (51,1%), o outro motivo foi pela classe social (52,5 %).   

 

 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

Considerações finais  

 

Conclui-se com este trabalho que a saúde é um direito social, que no Brasil se 

materializa na Constituição Federal de 1988, quando passa a ser reconhecida como uma 

política social e inserida no tripé da Seguridade Social. Compreende-se a universalização 

como principal base  para que este direito se materialize.  A discussão sobre o direito à 

saúde neste trabalho não se restringe ao acesso chama-se atenção para a necessidade de 

analisar outros fatores.  

Embora seja uma conquista da década de 80 e 90 o direito á saúde é ameaçado pelo 

neoliberalismo que tem como principal objetivo a redução de direitos, por isso é importante a 

compreensão do Estado e suas bases no liberalismo, pois atualmente, há uma tendência de 

retorno a ele.  

Sobre a atuação dos profissionais na política de saúde, conclui-se que também  

sofrem os reflexos da ofensiva neoliberal visto que são afetados com baixos salários, falta 

de recursos, pouco investimento, novas formas de vínculos trabalhistas etc. O serviço social 

não fica excluído desta tensão, pois os profissionais necessitam viabilizar o direito dos 

usuários de acessar os serviços de saúde . 
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