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Resumo: O presente estudo apresenta reflexões referente à consolidação de um “novo” 
modelo de gestão das políticas públicas, que altera as relações de trabalho, interferindo 
diretamente na construção da política de saúde. No Estado do Rio de Janeiro, o loteamento 
das urgências e emergências hospitalares, sob gestão das Organizações Sociais, revelou 
uma lógica de subordinação da saúde às relações sociais estabelecidas pelo capitalismo. 
Nosso objetivo, portanto, consiste em contribuir para a compreensão dos determinantes da 
política de saúde na atualidade e seus rebatimentos sobre os profissionais de saúde, em um 
contexto de precarização e exploração da classe trabalhadora. 
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Abstract: The present study presents reflections regarding the consolidation of a "new" 
model for the management of public policies, which changes labor relations, directly 
interfering in the construction of health policy. In the State of Rio de Janeiro, the hospital 
emergencies and emergency rooms, under the management of the Social Organizations, 
revealed a logic of subordination of health to the social relations established by capitalism. 
Our objective, therefore, is to contribute to the understanding of the determinants of health 
policy in the present and its repercussions on health professionals, in a context of 
precarization and exploitation of the working class. 
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1. INTRODUÇÃO: SAÚDE E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

 As Organizações Sociais, objeto de estudo desta pesquisa, surgiram no país ao 

longo dos anos de 1990 no contexto da Reforma do Estado, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, sendo formalmente constituídas pela Medida Provisória n° 1.591/1997, 

ganhando contornos legais em 1998, por intermédio da Lei n° 9.637, que dispôs sobre a 

qualificação de entidades privadas como Organizações Sociais. O modelo de gestão 

pública, por intermédio das Organizações Sociais, representaria, no processo de Reforma 

do Estado, a possibilidade de constituição de um Estado gerencial e enxuto, que delega a 
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outras entidades suas funções produtivas e de prestação de serviços. Nesta conjuntura, o 

escopo do projeto publicizado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado (MARE), apresentou um “novo” modelo de administração pública, baseado no 

estabelecimento de alianças e articulações entre o Estado e a sociedade, de modo a 

atenuar as denominadas disfunções operacionais, assim como, distorções crescentes, 

oriundas denominada da burocracia estatal. 

 A proposta se constituiria, portanto, em repassar para a administração do sistema 

privado a gestão de equipamentos e serviços de saúde, de modo que o Estado deixaria, 

progressivamente, o papel de executor ou prestador direto de serviços, para assumir a 

função de regulador e, principalmente, financiador, nesta nova conjuntura. Assim, o Estado 

estaria desobrigado a garantir e efetivar, diretamente, o direito fundamental à saúde, no que 

se refere à prestação da assistência integral, administração de recursos e funcionamento da 

rede de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O modelo de gestão 

proposto pelas Organizações Sociais na saúde e legitimado pelo poder público, traz 

novamente ao cenário político a lógica privatizante do capitalismo, fortalecendo os 

imperativos do capital no interior da política de saúde, como parte das reformas econômicas 

orientadas pelo e para o mercado. 

No que se refere, especificamente, à política de recursos humanos, proposta neste 

cenário, destaca-se a perspectiva de extinção do quadro funcional de estatutários em 

detrimento da contratação de pessoal a partir das condições impostas pelo mercado. Assim, 

as Organizações Sociais tenderiam a assimilar as características da gestão de pessoas, 

próximas ou iguais às praticadas historicamente pelo setor privado. Há uma tendência 

evidente e inequívoca de flexibilização das relações de trabalho, gerando uma crescente 

instabilidade funcional para o trabalhador da saúde, o que interfere diretamente na qualidade 

dos serviços oferecidos, fragilizando os espaços de negociação e lutas políticas da classe 

trabalhadora. O movimento de terceirização e quarteirização do trabalho, assim como, os 

elevados índices de rotatividade de funcionários, definidos como colaboradores, são apenas 

algumas, entre tantas questões que pretendemos desvelar mais adiante. 

 A compreensão desta realidade e os rebatimentos sobre as relações de trabalho, em 

um cenário de predomínio absoluto da gestão das Organizações Sociais representou o 

enigma a ser decifrado, despertando o interesse investigativo em torno do desvelamento da 

precarização do trabalho no interior da política de saúde na atualidade. Não estamos nos 

referindo a situações pontuais de privatização de determinados setores ou serviços, mas 

diante da reestruturação de toda a rede estadual de saúde de urgência e emergência 

hospitalar. Sua atualidade nos impõe desafios e indagações, cujas respostas precisam ser 

devidamente analisadas para que possamos oferecer elementos concretos, capazes de criar 

parâmetros para a análise de seus rebatimentos sobre os direitos sociais de cidadania. Sua 
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trajetória recente esconde velhas discussões e antigas mazelas que assolaram a política de 

saúde em vários momentos históricos do país. 

 Um olhar crítico e reflexivo sobre este universo, representa um conjunto infinito de 

possibilidades de investigação, que uma pesquisa não é capaz de esgotar. Neste sentido, o 

trabalho e todas as relações estabelecidas em seu interior, foram utilizadas como categoria 

analítica facilitadora para a compreensão e desvendamento desta realidade social. Trabalho, 

aqui compreendido, tal como apontam os estudos de Marx e Engels em A ideologia alemã 

(1987), como atividade fundamental, onde o homem se desenvolve e funda as condições de 

sua existência material e espiritual. O trabalho e suas históricas e contraditórias relações, 

aqui também identificado como expressão maior da questão social, em um contexto de crise 

estrutural do capitalismo contemporâneo, que forja uma conjuntura onde convivem velhos e 

novos padrões de gestão da força de trabalho, refletindo sobre a construção de uma nova 

sociabilidade do sujeito realizador efetivo do trabalho. 

 A proposta é contribuir para a construção do pensamento crítico sobre a 

consolidação da saúde na atualidade, a partir da interlocução direta com os protagonistas 

desse processo: os trabalhadores da saúde. Neste sentido, o processo investigativo 

representou o resultado de uma pesquisa junto aos trabalhadores das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs 24h), vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 

localizadas territorialmente no âmbito do município e sob administração de quatro diferentes 

Organizações Sociais:  Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, Instituto Data Rio, 

Instituto dos Lagos Rio e Viva Rio. Foram realizadas entrevistas com assistentes sociais, 

enfermeiros e médicos, que compõem a chamada espinha dorsal das Unidades de Pronto 

Atendimento aplicadas aos diferentes profissionais de todas as Organizações Sociais 

apontadas anteriormente. Suas contribuições e relatos verbais, associados ao estudo 

bibliográfico e recortes da realidade, a partir da análise documental - contratos de gestão, 

estatísticas oficiais, artigos de jornais, fundamentalmente – foram preponderantes para a 

construção da releitura da política de saúde e sua organização na cidade do Rio de Janeiro, 

assim como, sobre as relações sociais estabelecidas no âmbito do trabalho. 

A congruência desses fatores formou o escopo deste trabalho, que tem a pretensão 

de oferecer uma nova leitura sobre a saúde pública, no contexto privatizante sob domínio do 

capital internacional e suas prerrogativas mercantilizantes. Não se trata apenas de uma 

leitura conjuntural ou uma simples análise da organização da política de saúde no Brasil. O 

objetivo consiste em possibilitar uma releitura da realidade sob um novo ângulo e a partir 

das perspectivas e da ótica dos trabalhadores da saúde, que enxergam os mecanismos e 

engrenagens do capital por dentro de suas próprias estruturas. A expectativa consiste, 

portanto, suscitar uma nova forma de ver e compreender a saúde e suas estruturas 

organizativas, bem como seus instrumentos de dominação e exploração sobre a classe 
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trabalhadora, no contexto das Organizações Sociais, enquanto modelo hegemônico de 

gestão e administração da política pública de saúde no Rio de Janeiro. 

 

2. A CONFORMAÇÃO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO E OS 

IMPERATIVOS DO CAPITAL 

 

Seguindo o direcionamento nacional dado à política de saúde, no Estado do Rio de 

Janeiro, como em outros Estados do país, as conquistas garantidas pela consolidação da 

legislação que concebe o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios de 

universalização, equidade e integralidade, se conformaram no interior de um cenário de 

sucateamento dos serviços públicos, segmentação entre as políticas de proteção social e 

focalização da atenção, fortalecendo o discurso em torno da insuficiência do Estado na 

consolidação de serviços públicos de qualidade. Trata-se de uma das estratégias política e 

ideológica da chamada contrarreforma na saúde, que precariza o SUS, promovendo uma 

ampliação restrita, fragmentada e desigual dos serviços e ações nesta área. 

 Neste sentido, identificamos o ressurgimento de velhas práticas institucionais, 

restaurando antigos padrões e modelos de atendimentos, pautados em ações curativas e 

medicamentosas, atreladas a um modelo médico-hegemônico, de tratamento dos sintomas 

sem, necessariamente, atuar a partir das causas das doenças, ou seja, alijado de uma 

perspectiva de prevenção e promoção à saúde. Assim, observamos que a proposta de 

política de saúde consolidada na década de 1980 foi sendo desconstruída imediatamente 

após a promulgação de seus marcos legais, que legitimaram os ideais da Reforma Sanitária. 

 Deste modo, a saúde e seus dispositivos constitucionais e legais, foi atravessada por 

um projeto societário capitalista, que rompeu com os princípios da equidade e integralidade 

previstos pelo SUS, em detrimento de uma prioridade dada à assistência médico-hospitalar 

pontual e focalizada. Assim, é correto afirmarmos que o SUS materializado se consolidou, 

nos últimos anos, de maneira absolutamente distinta do SUS legal e ideologicamente 

instituído. Observa-se, portanto, um processo de consolidação da política de saúde que 

combinou a perspectiva de abandono e sucateamento da rede pública de serviços de saúde 

com uma política de cunho racionalizador, atrelada a uma lógica de seletividade da atenção, 

que favorece diretamente a instalação e expansão da rede privada no interior da saúde. 

 

O governo Fernando Henrique Cardoso lidera as mutações pelas quais passa o Estado 
brasileiro, com ênfase no âmbito da saúde; da lógica do seguro e não da Seguridade Social, 
da focalização em vez da universalidade, da privatização contra o investimento no serviço 
público, da desregulamentação e flexibilização dos direitos trabalhistas e da descentralização 
sem controle social. 

(ANDREAZZI, 2013, p.65) 
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No âmbito estadual, os governos de Rosinha Garotinho (2003-2006) e de Sérgio 

Cabral (2007-2010), mantiveram inalterada a lógica de desregulamentação financeira, 

abertura comercial, ajuste fiscal e privatização, incrementada nacionalmente pelo governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso e, contraditoriamente, mantida pelo governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com ênfase na focalização, precarização, terceirização 

e desfinanciamento, atendendo à agenda ideológica imposta pelo neoliberalismo. Não 

estamos nos referindo a um movimento linear e retilíneo, que transforma os diferentes 

mandatos presidenciais em apenas um. Ao contrário, compreendemos que os períodos 

presidenciais citados apresentam inúmeras diferenças e aspectos que os diferenciam. 

Entretanto, apresentam, contraditoriamente, algumas características que os aproximam em 

algum momento, principalmente, quando mantém o processo de desregulamentação 

financeira em curso, assim como, os mecanismos de abertura ao capital privado no interior 

das políticas públicas. 

Nesta perspectiva, a implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs – 

24h), no Estado do Rio de Janeiro se constituíram como um projeto político-ideológico, 

inicialmente, com a expectativa de possibilitar o esvaziamento das grandes emergências 

hospitalares e o atendimento das demandas de saúde-doença não contempladas pelos 

hospitais gerais, assim como, pelas unidades básicas de saúde. Alinhado a agenda federal, 

as Unidades de Pronto Atendimento, deveriam assumir o papel de destaque no processo de 

reorganização da rede de urgência hospitalar do país, que se propôs a articular as 

demandas emergenciais de saúde em seus diferentes níveis de complexidade. Entretanto, 

sua conformação não alterou, na prática, a perspectiva de atender as exigências e 

demandas emergenciais de saúde, resultantes das relações sociais neste período, 

privilegiando claramente o caráter seletivo, focalista e residual da saúde enquanto política 

pública. 

A proliferação das UPAs - 24h, seja sob gestão municipal ou estadual, e ainda, mais 

recentemente, a inauguração das Coordenações de Emergência Regional (CER), não foi 

capaz de atender as reais demandas da população usuária dos serviços de saúde, levando 

o projeto de atendimento à saúde a sofrer fortes críticas relativas à precarização de recursos 

humanos, superlotação das unidades, falta de equipamentos essenciais e ausência de 

resolutividade das demandas de saúde-doença. A conformação de suas estruturas revelou, 

na verdade, a mera transferência do lócus do atendimento das urgências e emergências de 

saúde. Sua concepção permaneceu, portanto, atrelada a ações individuais, relacionando a 

cura a um ato de consumo, e deste modo, fortalecendo a ideologia neoliberal, que considera 

a saúde estatal campo de exploração do mercado capitalista. A ênfase da política saúde 

continua, portanto, fortemente marcada pelo caráter focalizador de suas ações, precarização 

e terceirização dos recursos humanos e serviços, contribuindo para a manutenção de uma 
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estrutura segmentada e descoordenada.  

 

[...] poder-se-ia ressaltar que a rede de serviços sociais viabiliza ao capital uma ampliação de 
seu campo de investimentos, subordinando a satisfação das necessidades humanas à 
necessidade da reprodução ampliada do capital. As respostas às exigências básicas da 
reprodução da vida da classe trabalhadora, social e historicamente definidas, são 
transformadas, pela lógica que preside o processo de valorização, num meio de 
diversificação dos ramos de aplicação produtiva do capital. Assim, a qualidade dos serviços 
prestados subordina-se ao imperativo de rentabilidade das empresas. 

(CARVALHO e IAMAMOTO 2007, p.100-101) 

  

 No Rio de Janeiro, a participação militar do Corpo de Bombeiros – período em que a 

Secretaria de Estado de Saúde estava atrelada à Secretaria de Defesa Civil - na 

administração das unidades de urgências evidenciou a reatualização do caráter conservador 

que sempre permeou historicamente a política de saúde do Brasil. Este período, em que as 

unidades de urgências em saúde eram “comandadas” por militares do Corpo de Bombeiros, 

apresenta inúmeras particularidades, na medida em que estão fundamentadas por uma 

ideologia de controle e dominação própria, com relações hierarquizadas e autoritárias, 

assentadas em uma legislação trabalhista específica, alheia a intervenção dos sindicatos e 

conselhos profissionais. Este seria apenas um traço da política de saúde do Estado, 

fundado em uma conjuntura de despolitização da sociedade e na concepção de democracia 

restrita. 

 A gestão, que em 2008 era do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, passou, em 2011, a ser fundamentalmente da Secretaria de Estado de Saúde, que 

se dissociou da Secretaria de Defesa Civil neste mesmo ano. Este seria apenas o primeiro 

passo para a consolidação de um novo projeto de gestão que, em janeiro de 2013, 

culminaria no loteamento das unidades de urgência, que passariam a ser administradas por 

diferentes Organizações Sociais, conforme editais e contratos de gestão publicizados. Trata-

se de um contexto político singular, que acompanha uma tendência nacional, materializada 

no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que observamos, nos últimos anos, o mesmo 

movimento no nível de atenção básica na gestão das chamadas Clínicas da Família e de 

setores essenciais dos hospitais gerais, como os Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e 

Maternidades e, mais recentemente, hospitais gerais como um todo. No âmbito estadual, 

estas questões foram votadas e regulamentadas pela Lei 6.043, de 19 de setembro de 2011, 

que qualificou as entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no universo da 

saúde. 

Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, o modelo de gestão da saúde, hoje 

predominante, se configura com a expressão máxima das contradições entre público e 

privado, ameaçando o caráter público da política, na perspectiva da desconstrução das 
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referências sociais e conquistas históricas da classe trabalhadora, em nome de ideais 

mercantilistas. Consolida-se, nesta perspectiva, a falácia em torno de um Estado 

burocrático, anacrônico e marcado pela rigidez de suas ações, conferindo, paralelamente, 

status de modernidade, resolutividade e eficiência às organizações do Terceiro Setor. Deste 

modo, as Organizações Sociais se estruturaram no cenário regional como uma alternativa 

para os tradicionais problemas relacionados a gestão da saúde no Rio de Janeiro. Dotadas 

de “virtudes” solidárias e empreendedoras, a gestão das Organizações Sociais seria, então, 

capaz de oferecer serviços públicos eficientes, flexíveis e dinâmicos, de maneira competitiva 

e livre das amarras ou tutela do Estado. 

 
3. TRABALHO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: “NOVOS” DESAFIOS 

 

 O escopo do projeto da Reforma Administrativa do Estado, apresentado pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que propõe um “novo” modelo de 

administração pública, baseado na relação estratégica entre o Estado e a sociedade, 

representa a materialização da lógica do capital no seio da sociedade brasileira, legitimando 

institucionalmente o avanço da iniciativa privada sobre os serviços públicos, já considerados 

não exclusivos do Estado. Já no interior desta conjuntura, a proposta de criação das 

Unidades de Pronto Atendimento, atrelada à Política Nacional de Urgência e Emergência, 

lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, fortalece a lógica do mercado privado na saúde, 

consolidando, fundamentalmente, características de uma política pública pobre, de urgência, 

com funcionários precarizados e utilização inapropriada dos recursos. 

 Na atualidade, o modelo de gestão da saúde no Rio de Janeiro, cujos serviços 

públicos, em quase sua totalidade, estão sobre administração das Organizações Sociais, 

impõe traços singulares ao conjunto de trabalhadores dos serviços de saúde. O discurso de 

modernidade e gestão eficiente dos recursos humanos camufla um conjunto de perdas de 

direitos sociais e trabalhistas, fragilizando os espaços de negociação e diálogo, que se 

reflete na queda da qualidade dos serviços prestados, fragmentando o próprio direito à 

saúde. Princípios e direitos fundamentais são negados em nome de uma lógica perversa de 

loteamento dos serviços de urgências hospitalares. As Unidades de Pronto Atendimento, 

hoje complemente atreladas à iniciativa privada, têm suas estruturas fundadas e entregues a 

uma administração gerenciada, obedecendo aos ditames e interesses privados e mercantis, 

que subordinam a concepção e organização da política de saúde. Sua organização territorial 

e disposição em lotes fragmentam ainda mais as ações em saúde, dificultando a pactuação 

e a formação de redes hierarquizadas e organizadas de ações e serviços. 

 Não obstante, este cenário esconde a ampliação da jornada de trabalho, a 

fragmentação das relações sociais, o desvio de função dos profissionais, o assédio moral e 
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um conjunto de outras contradições que colocam os profissionais de saúde na condição de 

precarizados, temerosos e ameaçados pelo fantasma do desemprego. Tais profissionais, 

cujo ímpeto combativo se reduz diante da necessidade de manutenção de seus frágeis 

empregos para sobreviver, são obrigados a atuar em contextos também precarizados, com 

parcos recursos, desenvolvendo ações imediatistas e pontuais, a partir das urgências 

definidas pela lógica mercantil. Nesta perspectiva, os profissionais são coagidos a 

responderem aos critérios de qualidade definidos pelas Organizações Sociais. Tais critérios 

são estabelecidos pela lógica do mercado e privilegiam os resultados quantitativos em 

detrimento da qualidade dos serviços prestados e da saúde enquanto direito. Diante de 

números pouco expressivos – na ótica capitalista de avaliar os resultados do trabalho dos 

profissionais de saúde – gerados por algumas categorias profissionais, são comuns os 

movimentos em torno do enxugamento do quadro de trabalhadores, fortalecendo o 

desemprego crescente e o processo de acumulação de atribuições e funções entre aqueles 

que sobrevivem ao fantasma do desemprego que assombra as relações sociais 

estabelecidas neste contexto. 

 

Nesse processo, utiliza como recurso a cooptação, o disciplinamento e a passivação das 
classes subalternas na intenção de despolitizar as relações sociais e reduzir o poder de 
negociação dos sindicatos e em particular, os direitos da maioria da população em ter uma 
política de saúde efetiva, universal, integralizada e democrática, prestada pelo Estado. 

(TEIXEIRA, 2013, p. 88) 

 

 Os trabalhadores são obrigados a multiplicarem suas funções e competências, em 

nome dos chamados 5S3 – senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina 

– que transfere para a saúde ideais empresariais japoneses de controle de qualidade total. 

Médicos são recrutados a reduzir o tempo de internação, aumentar o número de cirurgias e 

diminuir o tempo de atendimentos ambulatoriais, revelando a ênfase dada pela perspectiva 

mercadológica predominante, ao controle dos resultados e predomínio dos aspectos 

quantitativos, em detrimento da qualidade da atenção prestada. Enfermeiros lidam com a 

escassez de recursos materiais, estruturais e de equipamentos, além de se constituírem 

como responsáveis por triar casos de extrema urgência, classificando os sujeitos, usuários 

dos serviços públicos de saúde, como cores e não mais pessoas com uma história de vida. 

Assistentes sociais formam uma espécie de exército auxiliar responsável pela rápida 

desocupação de leitos, oferecendo a porta de saída, nem sempre a melhor alternativa, como 

                                                 
3“5S” é o nome de um método, um filosofia de administração japonesa e se refere a inicial de cinco palavras: 

SEIRI; SEITON; SEISO; SEIKETSU; SHITSUKE. A filosofia dos 5S visa promover, através da consciência e 
responsabilidade de todos, disciplina, segurança e produtividade no ambiente de trabalho. Um código de 
princípios morais não escritos, mas que foram passados de geração para geração e incorporados à cultura 
japonesa e que se resumem em disciplina e harmonia. 
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solução institucional e não mais em prol dos usuários ou sujeito de direitos. Revivem, deste 

modo, velhas questões institucionais, como a comunicação de óbito e as transferências 

hospitalares de pacientes, agregadas a novas contradições, como o controle de entrada e 

saída de ambulâncias, arrecadação de pertences (serviço de achados e perdidos), serviço 

de ouvidoria, entre outros. Seu trabalho que deveria primar pela qualidade, hoje é 

dimensionado pelo número de atendimentos feitos ou fichas de admissão preenchidas, 

conforme critérios quantitativos de avaliação de desempenho, consolidados pela gestão das 

Organizações Sociais e utilizado como prerrogativa para a definição e redimensionamento 

de ações e trabalho na saúde. 

 

A falácia da “qualidade total” passa a ter papel de relevo no processo produtivo. Os Círculos 
de Controle de Qualidade (CCQ) proliferaram, constituindo-se como grupos de trabalhadores 
que são incentivados pelo capital para discutir o trabalho e desempenho, com vistas a 
melhorar a produtividade da empresa. Em verdade, é a nova forma de apropriação do saber 
fazer intelectual do trabalho pelo capital. 

(ANTUNES, 2001, p. 42) 

 

 Deste modo, o risco do desemprego agrava ainda mais esse cenário, provocando o 

silenciamento de grandes pautas, o refluxo de lutas populares, o apassivamento e uma 

espécie de integração subalterna ativa dos trabalhadores. Os trabalhadores, por sinal, 

deixam de ser reconhecidos como tais e passam a ser denominados como colaboradores, 

no interior das relações sociais estabelecidas neste contexto. O processo de subcontratação 

se expande na medida em que empresas terceirizadas são contratadas para prestar 

serviços e ceder profissionais às Organizações Sociais, que já se configuram como serviços 

terceirizados. Ocorre, deste modo, a terceirização da terceirização ou, em outras palavras, o 

processo de quarteirização, e com isso, os trabalhadores, ou melhor, os “colaboradores” 

ficam cada vez mais alijados do processo de construção e consolidação dos serviços de 

saúde, estando alheios aos resultados obtidos a partir da conformação do seu trabalho. As 

equipes não se sentem parte da unidade e, tão pouco, elemento integrante do processo de 

construção da saúde pública e seus desdobramentos sobre a qualidade de vida da 

população usuária dos serviços e, consequentemente, sobre o histórico direito de cidadania, 

da qual a saúde é elemento intrínseco. 

 Trata-se de uma conjuntura de agudização histórica da superexploração dos 

trabalhadores do campo da saúde, definidos por novos padrões de gestão e seus 

instrumentos de contratação por metas. Predomina a proliferação dos contratos temporários 

de trabalho e dos trabalhadores contratados no regime da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), acentuando a precarização do trabalho, além de intensificar ainda mais a 

sua exploração, nos moldes dos interesses privatizantes. A consequência mais clara e 

evidente deste complexo processo de administração privada da coisa pública está 
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associada ao aprofundamento das expressões da questão social e a ruptura com os 

movimentos e o processo democrático do país, que reflete sobre as relações de trabalho e 

interfere negativamente sobre a qualidade da atenção à saúde, respondendo aos ditames 

do ajuste fiscal demandado pelas agências financeiras internacionais. 

 A conformação e materialização desta “nova” forma de pensar e conceber o trabalho 

na saúde, com a supressão do quadro de profissionais estatutários e sua estabilidade 

funcional, representa o fiel da balança na relação entre o Estado, a classe trabalhadora e a 

sociedade civil, em um contexto estritamente desigualitário, moldado pelos ideais 

capitalistas de dominação e exploração. Assim, o modelo de gestão dos recursos humanos, 

que orienta as ações das Organizações Sociais sobre o conjunto de profissionais da saúde 

no Rio de Janeiro, expressa exatamente as implicações e perdas legais impostas para a 

classe trabalhadora, especialmente nos últimos anos. Seus traços e características próprias, 

assim como, os mecanismos de resistência e combate a esta lógica cruel de precarização 

do trabalho, serão aprofundadas a seguir, através de uma jornada galgada por dentro das 

estruturas consolidadas pelo capitalismo, no interior da política pública de saúde do Rio de 

Janeiro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A entrada das Organizações Sociais neste contexto aprofundou e acelerou o 

processo de precarização de ações e serviços em saúde no Estado do Rio de Janeiro, 

contrariando a expectativa e o falso discurso que elevava as Organizações Sociais ao 

patamar de instâncias do Terceiro Setor ou “novo” modelo de gestão e administração da 

coisa pública necessário, capaz e suficiente para equacionar os históricos e profundos 

problemas da saúde, a partir de uma lógica gerencial e desburocratizada. Os ilusórios 

avanços iniciais, representados pela modernização das unidades e nova racionalidade nos 

atendimentos, rapidamente cederam lugar às estruturas falidas, marcados pela faceta mais 

perversa da focalização do atendimento, além do abismo profundo entre os diferentes níveis 

de atenção e cuidado. 

 Um dos reflexos mais devastadores desta conjuntura se reflete sobre as relações de 

trabalho estabelecidas neste contexto, que materializam todas contradições de uma ordem 

societária extremamente excludente e desigual. Novamente se desenhou na história do país 

um cenário de exploração e precarização dos trabalhadores da saúde que, sem outras 

opções, se curvam diante dos imperativos e arbitrariedades impostos pela administração 

privada das Organizações Sociais. A estratégia do capital consiste em eliminar a 

estabilidade funcional com o fim dos concursos públicos, suprimindo, consequentemente, 

espaços de negociação e controle social. A proposta de loteamento das unidades também 
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compõe esta lógica segregadora, que distancia os trabalhadores, diluindo suas pautas e 

demandas coletivas. O que se viu ao longo dessa jornada foi uma conjuntura de extrema 

exploração da classe trabalhadora, que exerce suas funções de maneira pontual e 

focalizada, amedrontada pelas relações hierarquizadas e autoritárias estabelecidas neste 

contexto. A lógica de enxugamento do quadro de profissionais de saúde, com até 85% em 

algumas categorias, revelou a face mais cruel da proposta de administração em curso. A 

ameaça do desemprego e o acúmulo de funções, resultantes da redução dos postos de 

trabalho, refletiu diretamente sobre a capacidade organizativa e reflexiva dos trabalhadores, 

cada vez mais alijados do fruto de seu trabalho e alienados diante da perspectiva ideológica 

do capitalismo. 

 Os reflexos deste “novo” modelo de gestão de recursos humanos revelou claramente 

o antagonismo que se consolidou e a relação contraditória entre o capital e o trabalho, com 

traços mais profundos e marcantes no contexto das relações precarizadas, estabelecidas no 

âmbito da administração privada das Organizações Sociais. O que se vê é um pequeno 

exército de trabalhadores, mobilizados por representantes do capital, que contribuem 

diretamente para encobrir e atenuar os efeitos das contradições criadas pela ordem 

capitalista, atuando na reprodução da totalidade do processo social proposto pelo capital, 

assim como, reforçando seus mecanismos de controle e dominação, que subjugam o 

próprio conjunto de trabalhadores da saúde. Na prática, o que se observa é um conjunto de 

ações centradas especificamente nas necessidades imediatas da população, visando a 

resolução pontual dos problemas e demandas apresentadas, obedecendo a rotinas e 

protocolos simples, que engessam as condutas e ações profissionais, não existindo espaços 

reflexivos e teorias de suporte. Entre os profissionais de saúde, a dominação ideológica 

substituiu o exército crítico e questionador de trabalhadores, por um conjunto reduzido de 

colaboradores domesticados. O convincente discurso fatalista do capitalismo conseguiu 

atrair muitos adeptos e seguidores, que acreditaram que o atual modelo de gestão pudesse 

trazer a modernidade e organização, necessária para reestruturar a política de saúde. Aos 

que assistiram incrédulos o avanço do Terceiro Setor na saúde, sobra-lhes a cooptação e o 

apassivamento de suas forças, que silenciou suas vozes e enfraqueceu qualquer forma de 

resistência e luta. 

 Urge, portanto, a necessidade de problematizar esta conjuntura, concebendo a 

saúde como um espaço dialético de projetos societários contraditórios em confronto, 

compreendendo, assim, a política de saúde como expressão de luta de classes e 

racionalidades, em disputa no interior do Estado e da sociedade civil. Isso significa 

consolidar o movimento de resistência à proposta de despolitização da saúde, 

fundamentada na perspectiva fatalista e conformista disseminada pelo receituário neoliberal. 

O desafio parece estar atrelado à mobilização dos movimentos sociais e de trabalhadores, 
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em um contexto de profunda redução, precarização, coação e apassivamento da classe 

trabalhadora. É necessário, portanto, compreender que o Movimento Sanitário e suas 

perspectivas ideológicas, não está dado e acabado. A essência de sua capacidade 

transformadora permanece viva no seio da sociedade e se constitui como o caminho para a 

defesa incondicional do SUS público, universal, de qualidade e sob gestão direta do Estado. 

É preciso defender a radicalidade do movimento sanitário, com o fortalecimento do 

protagonismo da classe trabalhadora e reformulação de suas estratégias e planos de ação, 

capazes de romper com a armadilha da institucionalização dos ideais da Reforma Sanitária 

e o esforço do Estado capitalista que tenta a qualquer custo reeducar a pauta de lutas 

atreladas à Reforma Sanitária. 
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