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Resumo: 

O presente artigo, elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, objetivou debater 

cronologicamente e analiticamente os acontecimentos sócio-históricos que marcaram os 

governos petistas até a deflagração do golpe jurídico-parlamentar com relação as políticas 

macroeconômicas e seus impactos na saúde. Conclui que o golpe de maio de 2016 

representou a vitória da ofensiva neoliberal e a contrarreforma do Estado se constitui num 

retrocesso para o sistema de proteção social brasileiro defendido na Carta Magna de 1988, 

fruto da luta histórica dos trabalhadores e dos defensores da reforma sanitária. Defende-se 

a recomposição da centralidade da seguridade social em sua concepção democrático-

popular a partir da reconstrução de estratégias contra-hegemônicas ao modelo político-

econômico neoliberal. 
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Abstract:  

 This article, based on the bibliographical research, aimed to discuss chronologically 

and analytically the socio-historical events that marked the PT governments until the 

outbreak of the legal-parliamentary coup in relation to macroeconomic policies and their 

health impacts. It concludes that the coup of May 2016 represented the victory of the 

neoliberal offensive and the counterreform of the State constituted a retrocession to the 

Brazilian social protection system defended in the Constitution of 1988, fruit of the historical 

struggle of the workers and the defenders of the sanitary reform. It is defended the 

recomposition of the centrality of social security in its popular-democratic conception from the 

reconstruction of counter-hegemonic strategies to the neoliberal political-economic model. 
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1. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva e a restrita agenda na Saúde. 
 

Apesar da adoção de políticas de estabilização e ajuste macroeconômicos, o saldo 

do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso2 foi o aumento do desemprego, 

agravamento da distribuição de renda e da dívida pública dos Estados. Este cenário de 

descontentamento possibilitou o crescimento da candidatura de Lula pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) e sua vitória nas eleições de 2002, com a promessa de que seu governo 

promoveria amplas e irrestritas mudanças nos campos social, econômico e político, o que 

não se concretizou plenamente. 

Para aplacar o temor dos setores conservadores da sociedade no que diz respeito às 

propostas de ruptura com o modelo de desenvolvimento capitalista, o PT formatou uma 

chapa eleitoral que refletiu as amplas alianças políticas que congregaram os setores de 

centro-direita. Esta composição antes nunca pensada para a história do partido foi objeto do 

marketing da campanha, na qual o discurso radical da esquerda foi suavizado com slogan 

“Lula paz e amor”. 

O exemplo do continuísmo para a política macro-econômica, deu-se na nomeação 

de Henrique Meireles para presidente do Banco Central do Brasil, um reconhecido burocrata 

com experiência anterior de direção em grandes corporações financeiras internacionais. 

Com isto, Lula passava o recado de que seu governo seria confiável aos investidores do 

capital.   

Entre as suas primeiras medidas esteve a criação de um programa social que se 

propunha a melhorar a alimentação das pessoas pobres, o chamado FOME ZERO. A idéia 

era minimizar os efeitos da grave concentração de renda no país. Assim, o governo criou o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) unificando os programas 

de transferência de renda existentes no Programa Bolsa Família. Estes programas 

capitalizaram para o presidente o apoio de um segmento social tradicionalmente sem efetiva  

organização política e de baixa renda, inaugurando as bases para um “novo populismo” na 

acepção política, segundo Marques e Mendes (2006).   

Seu governo deu continuidade às medidas econômicas adotadas no governo de 

FHC, na austeridade fiscal, como prioridade do governo, e perseguiu ao máximo as 

recomendações do FMI e Banco Mundial no que diz respeito ao corte nos gastos e 

conquista do superávit primário, cujo saldo advém da diminuição de investimentos em 

políticas sociais para conseguir ter crédito monetário junto aos organismos financeiros 

internacionais. Contudo, a garantia do sistema de saúde público e universal brasileiro 

                                                
2 Fernando Henrique Cardoso foi Presidente da República em dois mandatos que se entenderam de 01 de janeiro 

de 1995 a 01 de janeiro de 2003. 
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permaneceu na contramão do que ditam estes organismos, para a maximização do mercado 

nesta área. 

No governo de Lula o financiamento da saúde configurou-se como campo de disputa 

e de entraves. O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, destinado a alimentação, 

nutrição e saneamento básico, continuou a ser incluído como ação de saúde. A saúde 

deixou de contar com os recursos destinados a aquele fundo e sofreu o descumprimento da 

Emenda Constitucional (EC 29) pela União, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 

de 2004, por não elevar o financiamento da saúde tal como o previsto. 

Uma consideração importante realizada por Marques e Mendes (2005) diz respeito 

ao precedente aberto aos Estados e municípios considerarem como despesas com saúde 

outros gastos governamentais que não se referem às ações típicas de saúde, alocando os 

recursos desta área para seus interesses. Este impasse foi dirimido com a Lei nº. 

10.777/2003 em que os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a 

parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza não fossem considerados como ações e serviços públicos de 

saúde.   

Após um período de estagnação nos índices de desenvolvimento econômico seu 

governo experimentou uma onda de crescimento, beneficiado pelo movimento global do 

capitalismo até 2008, ano em que a crise internacional foi desencadeada pelo estouro da 

“bolha” do mercado imobiliário norte-americano, numa grave configuração de aquecimento 

do mercado com uma super-oferta de crédito financeiro. Ainda assim, o Brasil não foi 

abruptamente atingido pela crise do capitalismo, tendo em vista o cumprimento da cartilha 

econômica realizada pelo governo de Lula junto aos credores internacionais e o 

aquecimento da balança comercial com os países emergentes, em especial, a China. 

A agenda governamental de Lula para a saúde contou com quatro programas 

prioritários: A Estratégia de Saúde da Família intensificando a atenção básica nos territórios 

referenciados, o Brasil Sorridente o qual pretendeu ampliar a saúde bucal com 

procedimentos preventivos e de complexidade, o Serviço de Assistência Médica de 

Urgência (SAMU) com o atendimento móvel para as urgências e emergências em domicilio 

e o Farmácia Popular que previu o acesso da população a medicamentos com preços mais 

baixos. Contudo, em 2005, as farmácias privadas tiveram autorização para operar o 

programa, caracterizando a parceria publica-privada, ao revés da ampliação dessa gestão 

no SUS. Com sua popularidade em alta, Lula conseguiu eleger uma de suas ministras, 

Dilma Roussef, cuja campanha política foi endossada pela sua “maternidade” ao Programa 

de Acelaração do Crescimento (PAC)3  como sua sucessora para a presidência. 

                                                
3 O PAC foi um amplo programa de construção e reparação de obras essenciais para o desenvolvimento do país. 
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2. O governo de Dilma Roussef e o golpe jurídico-parlamentar de 2016. Descaminhos 
na saúde. 

 A presidenta iniciou seu mandato em 01 de janeiro de 2011 e um dos maiores 

desafios colocados neste governo frente à manutenção dos princípios do SUS foi o 

crescimento de modelos de gestão privatizantes, tais como: as organizações sociais (OS)4, 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIPS)5 e as Fundações Estatais de 

Direito Privado, modelos propostos nos governos anteriores com o intuito de fomentar o 

crescimento da iniciativa privada na área da saúde como forma de subordinação desta 

política pública aos ditames macroeconômicos do capital. 

 Um dos exemplos mais contundentes desse processo se deu com Projeto de Lei nº. 

1.749/20116 que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), cuja natureza jurídica é de uma empresa pública de direito privado, vinculada ao 

Ministério da Educação, forjada para reestruturar os hospitais universitários federais. Trata-

se de um claro processo de privatização dos serviços públicos, uma vez que esta empresa 

pode contratar funcionários através do regime da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), 

como também, utilizar-se de contratos temporários de até dois anos. A empresa tem como 

finalidade implantar a lógica de mercado, a qual prevê a rotatividade de pessoal e a 

regressão dos direitos dos servidores públicos e da autonomia universitária (BRAVO; 

MENEZES, 2011).  

 Uma das promessas de seu governo foi o lançamento, em 2011, da segunda edição 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) na área da saúde, prevendo a 

construção e reforma da unidades básicas de saúde (UBS), unidades de pronto-atendimento 

(UPA) e ações de saneamento nos municípios. 

O Conselho Federal de Medicina publicou em seu sitio7 o resultado do 

acompanhamento dessas obras e afirmou que das 23.196 ações sob responsabilidade do 

Ministério da Saúde ou da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), apenas 3.821 haviam 

sido finalizadas até 2014, o que correspondeu a 16,5% da totalidade. O artigo afirmou que 

quase 40% das obras continuavam como projetos, ou seja, em processos de estudo, 

licitação ou licenciamento e concluiu pelo descaso do governo federal frente aos 

investimentos na área da saúde. 

                                                
4 Organizações sociais são entidades jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que se propõem a exercer 

atividades de interesse púbico, tais como: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 

preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Estas são regidas pela Lei Federal nº 9.637/98, a qual dispõe que 

o poder público é quem as qualifica e que podem receber recursos orçamentários a partir de um contrato de 
gestão. 
5 As Organizações da sociedade civil de interesse público foram instituídas pela Lei Federal nº 9.790/99 e 

regulamentam o regime jurídico entre as entidades e a celebração de convênios com o poder público.   
6 Transformada na Lei Ordinária nº 12.550 de 15 de dezembro de 2011. 
7Disponível em: http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25070:pac-da-saude-

governo-conclui-apenas-16-das-acoes-em-saude-prometidas-ate-2014&catid=3.  

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25070:pac-da-saude-governo-conclui-apenas-16-das-acoes-em-saude-prometidas-ate-2014&catid=3
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25070:pac-da-saude-governo-conclui-apenas-16-das-acoes-em-saude-prometidas-ate-2014&catid=3
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 Tendo em vista os protestos sociais que povoaram as ruas em todo o país em junho 

de 2013, exigindo melhorias nas politicas públicas, a resposta governamental para a 

insatisfação popular frente a precarização dos serviços de saúde foi à criação do Programa 

Mais Médicos8, o qual destinou-se a ampliar a atenção básica, fixando médicos em regiões 

menos desenvolvidas, onde havia a carência ou inexistência desses profissionais. 

Como justificativa para o não preenchimento das vagas por profissionais brasileiros, 

o programa foi extendido para médicos formados fora do Brasil, o que motivou a vinda de 

médicos de Cuba, os quais enfrentaram a resistência e a crítica das entidades de classe 

brasileiras como o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos e a 

Associação Médica Brasileira. Estas entidades argumentaram que a falta de médicos 

brasileiros se deu em virtude das precárias condições de trabalho, de insumos, recursos 

humanos e de equipamentos de saúde nestas localidades. 

Outra critica, levantada por estas entidades, deu-se na questão da revalidação dos 

diplomas, o chamado Revalida que se constitui em processos avaliativos do conhecimento 

específico do candidato pela entidade de classe brasileira, mecanismo que habilita os 

portadores de diplomas estrangeiros para o exercício profissional. O governo autorizou um 

registro especial junto ao Ministério da Saúde, para a atuação exclusiva destes junto ao 

Programa Mais Médicos. Este fato, motivou a disseminação da idéia de que o governo 

estaria colocando em risco a saúde dos brasileiros. 

Ainda que seja necessário salvaguardar a notoriedade da formação médica oferecida 

por Cuba, cujos profissionais atuam em vários países do mundo, o assunto mereceria um 

amplo debate nacional, na garantia dos princípios do SUS, especialmente no que se refere a 

integralidade e equidade na prestação da assistência saúde, os quais não devem estar 

afetos a uma única categoria profissional, nem eximir-se do debate sobre a formação elitista, 

de ideário mercantil, vigentes no Brasil, tendo em vista a complexidade do processo saúde-

doença, considerando-se as necessidades territoriais. 

O governo de Dilma incluiu no calendário oficial das vacinas a anti-HPV voltado às 

meninas de 09 a 13 anos, como também a vacina contra a Hepatite A para crianças de 01 a 

02 anos, o que significou um avanço sanitário na prevenção dessas doenças. Ampliou o 

programa medicamentoso com o Programa “Aqui tem Farmácia Popular” ofertando 

medicamentos para hipertensão, asma e diabetes, porém, mantendo as parcerias com 

farmácias privadas. 

Ainda que seu governo tenha registrado algumas ações bem sucedidas na 

prevenção de doenças, estas apresentaram um caráter pontual e seletivo, no atendimento a 

segmentos afetados diretamente no risco em saúde, o que contradiz a proposta de 

                                                
8 Foi criado pela Medida Provisória n° 621. Publicada em 08 de julho de 2013 e regulamentado em outubro do 

mesmo ano pela Lei n° 12.871. 
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universalidade, integralidade e equidade prescritas nos princípios do Sistema Único de 

Saúde.  

Sua gestão apontou um clara adesão ao preceito neoliberal de abertura ao capital 

estrangeiro, o que foi demonstrado no início de 2015 quando da aprovação da Lei nº 13.097 

a qual, numa miscelânea de diferentes temas, em seu capítulo XVII, no artigo 142, alterou o 

artigo 23 da Lei 8.080/1990 ao autorizar a abertura ao capital estrangeiro à saúde no que diz 

respeito à abrangência deste tanto na oferta, gestão e promoção dos serviços assistenciais. 

Não tardaram as manifestações contrarias a Lei por entidades defensoras do ideário da 

reforma sanitária9, acusando-a de inconstitucionalidade. 

Na esteira das propostas de reformas macro-econômicas, o presidente do senado, 

Renan Calheiros apresentou a presidenta Dilma Rousseff um documento intitulado ”Agenda 

Brasil”10, na data de 10 de agosto de 2015, que apresentou um conjunto de medidas 

legislativas, a ser apreciado e votado pelas casas do legislativo, proponente da chamada 

“agenda positiva” como enfrentamento estatal a agudização das crises econômica e política 

em curso. 

Na análise da economista Rosa Marques (2015)11 esta afetaria diretamente o SUS e 

as demais politicas de seguridade social. Para a autora, mereceriam destaque alguns itens, 

dentre eles o que se intitula como equilibrio fiscal. Nele, está descrito o favorecimento de 

maior desvinculação da receita orçamentária. Neste quesito, a autora relembra que na 

Constituição de 1988 foram assentadas as receitas de contribuição para a Seguridade 

Social e do seguro desemprego sobre salários, faturamentos e lucros, assim como da 

arrecadação proveniente dos jogos de azar. Naquela oportunidade, foi estabelecida a 

vinculação dessas receitas para estas políticas sociais.  

A autora afirmou que já em 1994, quando da instalação do Plano Real, realizou-se a 

primeira investida contra a vinculação dos recursos da Seguridade Social, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso que criou o Fundo de Emergência Social, o qual se desdobrou 

na Desvinculação das Receitas da União (DRU), até hoje vigente. Esta definiu que 20% das 

receitas de contribuições e impostos estivessem livres para a aplicação dos recursos, pelo 

governo federal, em áreas consideradas como prioritárias. Isto significou a liberação das 

receitas para quaisquer áreas que não exclusivamente das políticas sociais (em especial da 

seguridade social) para as quais estavam inicialmente destinadas. 

                                                
9 Destaca-se a mobilização em atos públicos, seminários e outros espaços de discussão promovidos em todo o 

Brasil pela Frente Nacional contra a Privatização da saúde, a qual é composta por diversos fóruns populares 

estaduais que lutam em defesa do SUS. 
10 Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/12/agenda-brasil 
11 Disponível em: http://www.insurgencia.org/o-sus-e-as-politicas-sociais-na-mira-da-agenda-brasil-o-que-esta-

em-jogo/  
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Esta medida caracterizou a intenção neoliberal na desvinculação de compromissos 

com o social, deixando-os livres para alocá-los como instrumentos financeiros para honrar 

contratos com os credores da dívida pública, sejam estes internos ou externos ao país 

(idem, 2015), dos quais o Fundo Monetário Internacional sempre se fez presente.  

O ano de 2014 foi marcado pela crise fiscal e econômica brasileira, tendo em vista a 

retração do mercado mundial, o que ocasionou a queda do PIB, aumento da inflação, juros 

elevados, crescimento nos índices de desemprego e redução dos investimentos do capital 

externo. Este cenário exigiu medidas governamentais e a opção deu-se por uma política 

econômica de austeridade com o anúnicio de cortes orçamentários.   

O processo eleitoral para o pleito da presidência da república em 2014 caracterizou-

se pela “polarização da opinião pública” quanto a opção entre a reeleição de Dilma Roussef 

e do representante da direita Aécio Neves. Essa teve como prinicipal protagonista a grande 

mídia de caráter conservador e servil aos interesses da burguesia, a qual orquestrou o 

convencimento da população de que os esquemas de corrupção grassavam no país e eram 

conhecidos tanto por Lula como por Dilma, os quais “supostamente” nada fizeram. 

As frentes conservadoras existentes no congresso nacional (representantes dos 

setores burgueses), e na mídia uniram forças para incitar o ódio das classes médias que, 

manipuladas pelas notícias tendenciosa, passaram a demonizar o Partido dos 

Trabalhadores e todo e qualquer discurso progressista que exigisse da sociedade mais 

respeito a diversidade social, liberdades de opinião e expressão e principalmente, aceitação 

da ascensão dos pobres ao consumo de bens e serviços básicos, realizados em mais de 

uma década pelo aumento do salário mínimo e incremento das políticas sociais, em 

especial, pelos benefícios sociais de renda mínima. 

O desaquecimento contínuo da economia foi o responsável pela perda da 100.000 

empregos formais em abril de 2015 e somado ao processo inflacionário12, culminaram no 

agravamento do quadro de recessão econômica no país. A resposta do governo federal  

veio em 22 de maio de 201513, com o anúncio de um corte brutal no orçamento das 

despesas dos gastos “não-obrigatórios” (R$69,9 bilhões de Reais) que objetivam alcançar a 

meta de superávit primário. Do total, os cortes previstos impactavam o Ministério da Saúde 

com quase R$12 bilhões de Reais e do Ministério da Educação com R$9,5 bilhões de Reais, 

além do cortes orçamentários no Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa 

Minha Casa Minha Vida, entre outros14. Essas medidas contribuiram para o enxugamento de 

                                                
12 As projeções do governo previam uma queda de 1,2% no Produto Interno Bruto e de uma inflação de 8,2% no 

ano de 2015. 
13 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/05/governo-federal-anuncia-o-maior-corte-

no-orcamento-da-historia.html>  
14 Idem, ibidem. 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/05/governo-federal-anuncia-o-maior-corte-no-orcamento-da-historia.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/05/governo-federal-anuncia-o-maior-corte-no-orcamento-da-historia.html
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setores essenciais das políticas de corte social e fomentavam críticas da população ao 

governo petista. 

Na esteira das pressões políticas que se sucederam após a apertada vitória eleitoral 

de Dilma Roussef, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) lançou um 

documento intitulado Uma ponte para o futuro15. Seu teor versou sobre a crise fiscal e 

econômica brasileira e o quanto as divisões de opinião e disseminação do ódio na 

sociedade inviabilizariam os “consensos políticos”. Suas propostas fundamentaram-se na 

análise da recessão que colocou o país em risco, a partir da crise fiscal, com déficts 

nominais de 6% do PIB em 2014, “inéditos” 9% em 2015 e numa dívida pública que se 

aproximava de 70% do PIB (idem, 2015). 

O documento atribuiu que as opções políticas do governo com a indexação 

orçamentária das despesas públicas foram as geradoras de tais disparidades e concluiu que 

a dívida pública continuaria a elevar-se a menos que reformas estruturais foram realizadas. 

Para tanto, sugeriu acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas e o fim de 

todas as indexações “seja para salários, benefícios previdenciários e tudo o mais” (Idem, 

ibidem, p.9). Propôs que seria o congresso a decidir, por ocasião da votação do orçamento 

anual, em conjunto com o executivo, os reajustes que seriam concedidos para a sociedade. 

A ofensiva liberal burguesa estava lançada para decidir os rumos políticos do país. 

A partir de então, os parlamentares componentes de um bloco conservador, com 

vínculos e identidades burguesas, conhecidos como BBB: Bala para aqueles ligados a 

extratos da polícia militar, esquadrões da morte e outras milícias; Boi para os deputados 

oriundos dos grandes latifúndios de terras, criadores de gado e Bíblia representativa dos 

deputados ligados aos extratos religiosos neopentencostais, profundamente conservadores 

em suas visões de mundo, de caráter homofóbico e misóginos, intensificaram a perseguição 

política para destituir a presidenta do seu mandato, desqualificando-a como capaz de 

comandar o país, com a ostensiva cobertura da mídia. 

Mas, sem sombra de dúvida, o agravamento da crise política no Brasil foi 

intensificado pela Operação Lava Jato desencadeada pela Polícia Federal em 2014, a 

propósito de investigar os esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, os quais 

acabaram por envolver políticos, empresários e pessoas ligadas ao tráfico de influências nas 

instâncias do poder, como operadores do desvio do dinheiro público. Esta operação levou a 

abertura de inquéritos comandados pelo Juizado Federal de primeira instância em Curitiba, 

cuja intenção final era indiciar o ex-presidente Lula, haja vista a condução coercitiva que o 

mesmo sofreu em março de 2016 para depor na Polícia Federal de São Paulo, sem que 

houvesse demonstrado qualquer resistência anterior que justificasse tal episódio. 

                                                
15 Disponível em:  http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/release>  

http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/release
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Pautas importantes para o governo foram travadas para a votação do congresso 

nacional e a oposição política cresce sob a batuta do então presidente da câmara Eduardo 

Cunha (posteriormente deposto). No dia 17 de abril de 2016, o país assistiu a um espetáculo 

de vulgaridades dos parlamentares na transmissão televisiva da votação do congresso para 

a abertura do processo de impeachment da presidenta, sob pretexto de irregularidades 

contábeis, as chamadas “peladas fiscais”, mecanismo amplamente utilizado nos governos 

anteriores para cobrir os déficts fiscais nas contas públicas. O senado aprovou o processo 

do impeachment, afastando Dilma Roussef do cargo por 180 dias16. A arbitrariedade 

prevaleceu na votação do congresso a partir de arranjos argumentativos sobre ilegalidades, 

a fim de que lei fosse aplicada seletivamente.  

O golpe jurídico-parlamentar foi consumado em maio de 2016 e o vice Michel Temer 

assumiu a presidência em caráter de interinidade por seis meses, vindo a ser efetivado 

posteriormente. O ilegítimo presidente rapidamente fez a nova composição ministerial, 

convidando para o Cargo de Ministro do Planejamento, um nome já conhecido no governo 

de Lula, Henrique Meirelles, prestigiado junto aos mercados financeiros.   

O governo anunciou as medidas de contrarreforma do Estado a partir das mudanças 

nos dispositivos legais das políticas sociais, com a justificativa de que estas são essenciais 

à contenção da dívida pública e a retomada do crescimento econômico, tal como previsto no 

documento do PMDB. Ainda que em discurso Temer tenha assegurado que os 

investimentos na área da saúde estariam garantidos, seu ministro da saúde, Ricardo Barros, 

apresentou um balanço de sua gestão, em setembro de 2016, afirmando que conseguiu 

uma economia de mais de R$ 1 bilhão num período de quatro meses, o que foi avaliado 

pelo ilegitimo presidente como uma política fiscal responsável, já que este recurso teria a 

promessa de ser aplicado em apoio as Santas Casas de Misericórdia e hospitais 

filantrópicos, além do investimento em unidades de pronto atendimento (UPAs)17 

Em outubro, o congresso aprovou a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 241, 

que previa o congelamento dos gastos do governo federal por 20 anos, cujo impacto do 

arrocho fiscal se dará na saúde e na educação, além das demais políticas, à revelia de que 

o gasto público per capita com a saúde no Brasil já é um dos menores entre os países que 

possuem um sistema universal semelhante ao SUS, o que significará a curto e médio prazo 

a inviabilização do sistema, penalizando ainda mais grande parte da população 18. 

O saldo sobre a atuação do ministro da saúde, até o início de 2017, é o de que 

houve a redução do número de médicos na unidades de pronto atendimento, visto a não 

                                                
16 A perda definitiva do cargo deu-se em setembro de 2016. 
17 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27925-barros-

destaca-acoes-para-tornar-gasto-publico-em-saude-mais-eficiente 
18 Conforme a matéria sobre a PEC 241 publicada no site: https://www.cartacapital.com.br/politica/deputados-

congelam-verba-da-saude-e-educacao-por-20-anos>  

https://www.cartacapital.com.br/politica/deputados-congelam-verba-da-saude-e-educacao-por-20-anos
https://www.cartacapital.com.br/politica/deputados-congelam-verba-da-saude-e-educacao-por-20-anos
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renovação do contrato dos médicos cubanos vinculado ao Programa Mais Médicos; a 

diminuição no quantitativo de médicos na UPAs, ao invés de quatro exigidos nos governos 

petistas, passando ao número de dois em turnos de 12 horas cada. Segundo a avaliação do 

ministro, foram habilitadas 212 UPAs que antes funcionavam sem o custeio federal.19 

Outro aspecto nefasto a ser destacado, está no discurso defendido pelo ministro da 

saúde para a criação de “planos populares de saúde” privados com cobertura mínima às 

exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a população, sob a 

justificativa de que não há recursos para manter o SUS, assim, a melhor solução seria a 

aquisição de planos de saúde privados por parte da sociedade. Esta proposta traduz a 

expectativa de alargamento das operações das empresas de mercado em solo nacional, as 

quais nunca se conformaram com a regulação do setor imposta pelo governo20. Como 

também, a intenção de desmonte da seguridade social e dos SUS como uma das maiores 

conquistas do povo brasileiro. Um retrocesso à cidadania consagrada na Carta Magna. 

Sobre a imposição do golpe é notório saber que a derrocada da Presidenta eleita 

traduz a vitória de um projeto conservador neoliberal que se deu a partir do acirramento da 

correlação de forças entre a emergência da classe trabalhadora perante as conquistas 

sociais garantidas pelas políticas sociais (que lhe garantiu maior acesso a bens e serviços 

de consumo) e os interesses burgueses, também defendidos por uma classe média elitista. 

Apesar das concessões oferecidas pelo governo petista aos interesses do capital, isto não 

foi suficiente, ainda mais, com o vislumbre de uma reeleição de Lula a presidência em 2018. 

Os representantes do capital industrial, agroindustrial, financeiro e das comunicações 

(apoiados pelo setor judiciário) projetaram a recuperação do comando do Estado brasileiro e 

sua ofensiva foi deflagrada com um sucesso jamais esperado. 

A reflexão cabível a partir de todo esse percurso da atual conjuntura brasileira é a de 

que, a partir de maio de 2016, o Brasil não viveu apenas mais um golpe de Estado, ainda 

que isto seja objeto de maiores estudos pela novidade que lhe caracterizou: como jurídico-

parlamentar, mas por demarcar uma nova fase na história política e econômica nacional 

como o “ocaso do período da redemocratização brasileira”, a “nova república”, iniciada em 

1985, visto o seu caráter elitista, conservador, direitista e destruidor das garantias legais 

obtidas pelas árduas conquistas democrático-populares. 

 

                                                
19 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27925-barros-

destaca-acoes-para-tornar-gasto-publico-em-saude-mais-eficiente 
20 Conforme a matéria publicada em: https://www.cartacapital.com.br/revista/916/ricardo-barros-o-ministro-dos-

planos-de-saude>   

https://www.cartacapital.com.br/revista/916/ricardo-barros-o-ministro-dos-planos-de-saude
https://www.cartacapital.com.br/revista/916/ricardo-barros-o-ministro-dos-planos-de-saude
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Constituem-se desafios para a população usuária, trabalhadores de  todos os 

coletivos e movimentos sociais que defendem o ideário da reforma sanitária, recuperar o 

conteúdo de universalidade, equidade e integralidade da política de saúde prevista na 

Seguridade Social, na Carta Constitucional de 1988, frente à ofensiva neoliberal, que 

intenciona minimizar a gestão e o controle do Estado nas políticas sociais, para a ampliação 

do mercado nestas áreas.  A urgência está luta pela recomposição da centralidade da 

seguridade social, ampliando-se o espectro de suas políticas em favor da população. 

A pesquisa bibliográfica realizada pretendeu levantar cronologicamente e 

analiticamente os acontecimentos sócio-históricos que marcaram os governos petistas até a 

deflagração do golpe jurídico-parlamentar com relação a política macroeconômica e de 

gestão emanadas por estes governos à política de saúde, entendendo que, desde a sua 

promulgação, o SUS vem sendo dilapidado na concepção de suas diretrizes e no seu 

financiamento, que objetiva o seu enxugamento para a ampliação do mercado na gestão e 

operacionalização dos serviços de saúde, com clara intenção de reversão da universalidade 

como um dos princípios doutrinários política. 

É tarefa premente a todos os movimentos sociais e coletivos da sociedade civil 

organizada, motivar a população para conhecer e debater as proposições em curso no 

legislativo brasileiro, a fim de elaborar estratégias democrático-populares de resistência e 

luta para a preservação dos seus direitos sociais e contra-hegemônicas ao modelo 

neoliberal, o qual vem gradativamente assolapando as conquistas da classe trabalhadora, 

no sentido de fragilizá-la e submetê-la as novas requisições da mundialização do capital, 

defendidas pelos organismos e corporações capitalistas internacionais, os quais encontram 

fiéis servidores no legislativo, no executivo e no judiciário brasileiro.  
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