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Resumo: O presente artigo objetiva identificar novos elementos presentes nas orientações 
do Banco Mundial para a política de saúde brasileira, contidos no mais recente documento 
produzido por esse organismo financeiro internacional. A problematização de seu conteúdo 
se apoia no método da pesquisa documental e sua análise se deu mediante a escolha 
prévia de um eixo analítico: precarização/mercantilização.Verificamos que a construção 
ideológica do Banco busca legitimar uma concepção de saúde alinhada essencialmente aos 
interesses do capital, em que a prevalência do mercado sobre a esfera pública constitui um 
entrave à consolidação de um sistema de saúde público, estatal, universal e de qualidade. 
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Abstract: This article aims to identify new elements present in the World Bank guidelines for 
Brazilian health policy contained in the most recent document produced by this international 
financial institution. The problematization of its content is based on the method of 
documentary research and its analysis was based on the previous choice of an analytical 
axis: precarization / mercantilization. We verify that the ideological construction of the Bank 
seeks to legitimize a conception of health aligned essentially to the interests of capital, In 
which the prevalence of the market on the public sphere constitutes a barrier to the 
consolidation of a public, state, universal and quality public health system. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é parte dos resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

apontar novos elementos presentes nas orientações do Banco Mundial para a saúde 
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brasileira, identificando como a disseminação desse discurso ideológico adensa o processo 

de mercantilização da saúde em curso no Brasil. Para a realização da referida pesquisa, 

utilizamos o método da pesquisa documental, a partir do referencial teórico desenvolvido por 

Cellard (2008), para analisarmos o mais recente documento produzido pelo Banco e 

intitulado: “20 Anos de Construção do Sistema de Saúde no Brasil: Uma Análise do Sistema 

Único de Saúde”. 

A propósito, o interesse do Banco Mundial no setor de saúde brasileiro é um fato 

constatado desde os anos de 1980, sobretudo com a criação do SUS, tendo em vista o 

grande volume de publicações  e de contratos de empréstimos estabelecidos, com o 

objetivo de intervir na dinâmica dessa política pública (RIZZOTTO, 2012). Nesse sentido, a 

agenda de contrarreformas do Banco, direcionadas à política de saúde brasileira, se 

materializa essencialmente em quatro documentos produzidos por esse organismo 

financeiro internacional entre os anos de 1991 e 20132. De uma maneira geral, as 

publicações anteriores materializam as inúmeras críticas do Banco ao fato do Brasil ter 

garantido constitucionalmente assistência integral à saúde para todos, sob responsabilidade 

do Estado. Na verdade, o âmago desse descontentamento reside na oposição do 

pensamento neoliberal com relação à implementação de sistemas públicos universais, 

sobretudo em países de economicamente periféricos, tendo em vista que na lógica 

neoliberal, a retirada do mercado de qualquer setor da vida social é inadimissível (RIZOTTO, 

2012). 

As recomendações desse organismo financeiro internacional, materializadas em seu 

novo documento, e direcionadas à política de saúde não deixam dúvidas, o discurso 

produzido busca legitimar a presença do mercado na política de saúde, enquanto contesta 

seu princípio universal, contribuindo assim para o processo de sua mercantilização 

(CORREIA, 2015). Nesse sentido, pensar o Banco Mundial no contexto político e econômico 

internacional exige situarmos o seu papel estratégico no processo de desenvolvimento 

capitalista, capaz de fortalecer o projeto hegemônico das elites ao interferir estrategicamente 

na criação de consensos, disseminando ideias, conceitos e prescrições políticas aos 

governos de economias periféricas (CORREIA, 2015). Portanto, ao Banco é dada a tarefa 

de criar um novo modo de pensar a organização da política de saúde no Brasil, modo esse 

vinculado necessariamente aos interesses do mercado. 
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Desse modo, o presente artigo está subdividido em dois eixos centrais, no primeiro, 

discutimos brevemente a construção de um Sistema Único de Saúde no Brasil e o seu 

alinhamento aos interesses do mercado, em seguida, analisamos o mais recente documento 

do Banco Mundial – citado anteriormente, identificando assim novos elementos presentes no 

discurso desse organismo finaceiro internacional que adensam o processo de 

mercantilização da saúde no Brasil.  

2. A RELAÇÃO POLÍTICA DE SAÚDE E MERCADO NO BRASIL 

Desde 1988, período que marca uma conquista histórica da sociedade com a nova 

Constituição, fruto de intensa mobilização de setores que lutaram pela sua 

redemocratização, a política de saúde, legalmente conquistada nesse contexto de 

mudanças políticas, econômicas e sociais, reafirmou-se enquanto um lócus de interesses 

diversos (BRAVO, 2011). De uma maneira geral, esteve vinculada aos interesses do 

mercado desde o princípio e, ao mesmo tempo em que o Estado atribuiu à saúde um caráter 

universal e público, a partir da Constituição Federal e das legislações posteriores, também 

garantiu ao setor privado um espaço privilegiado na organização dessa política.  

Observamos, nesse sentido, um Estado essencialmente comprometido com os 

interesses das elites, articulando o conjunto de suas funções econômicas e políticas para 

garantir a permanência e consolidação desse mercado no âmbito da saúde. Sobretudo, a 

partir dos anos de 1990, com a refuncionalização do Estado para atender aos preceitos 

ideológicos do neoliberalismo, ao permitir a prevalência de uma lógica de mercado e 

minimizando suas ações no campo social (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Portanto, o 

direito torna-se uma mercadoria, regulada pelo mercado, na medida em que o não acesso 

deixa de ser um problema do Estado para ser resolvido na esfera privada.  

Desse modo, embora o SUS represente uma conquista democrática, esse contexto 

neoliberal impossibilitou seu pleno desenvolvimento e, nesse sentido, a política de saúde 

configura-se em um campo de disputas entre o projeto democrático e o projeto neoliberal. 

Nesse cenário, uma grande parte dos recursos da saúde é transferida ao capital financeiro, 

impossibilitando a construção de um sistema de saúde conforme previsto na Constituição, 

ao passo que o setor privado é amplamente beneficiado com recursos públicos, recriando 

historicamente novas estratégias de captação do fundo público. Nesse sentido, verificamos 

um sistema de saúde cada vez mais subfinanciado e impossibilitado de responder as 

demandas da sociedade, sobretudo, em decorrência do parasitismo do mercado. 
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Assim, contrariamente, de modo geral, o que se verifica é que as políticas sociais 

assumem um caráter focalista, precário e mercantil, típico de um Estado adaptado às 

necessidades da classe burguesa (PEREIRA, 2016). 

A presença do mercado é, portanto, naturalizada, enquanto os arranjos políticos-

jurídicos dão a base legal necessária para que esse mercado se amplie e atue sem limites, 

deslegitimando o caráter único do SUS, e atribuindo-lhe características de um sistema dual 

e híbrido, permeado por interesses financeiros. É nesse contexto que a interferência de 

organismos financeiros internacionais na condução política e econômica dos países de 

economia periférica ganha centralidade. Na realidade, na busca incessante pela 

recuperação do domínio econômico do capital, essas instituições, como o Banco Mundial, 

atuam para que países como o Brasil apliquem as políticas neoliberais necessárias, 

fiscalizando e submetendo esses países a uma relação de dependência, ao usar a política 

de empréstimos e da dívida externa como mecanismo de controle (CORREIA, 2015).  

Essa dinâmica do mercado capta, cada vez mais, parcelas maiores do fundo público, 

impedindo a consolidação de um sistema de saúde público ao passo que a precaridade do 

sistema, devido a ausência de recursos financeiros, dificulta o acesso da população e 

prejudica a resolutividade das necessidades de saúde, instalando-se assim um quadro de 

intensa precarização, em consonância aos interesses do mercado, na medida em que  

empurra assim os usuários para o setor privado. 

3. O DOCUMENTO “20 ANOS DE CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL: 

UMA ANÁLISE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE” E A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

CONCEPÇÃO DE SAÚDE NO BRASIL 

Esse mais novo trabalho do Banco apresenta um diagnóstico sobre a trajetória do 

SUS, com destaque nos desafios para a materialização dos objetivos definidos na 

Constituição Federal de 1988, tendo em vista seus objetivos de “fornecer uma avaliação 

objetiva e neutra do desempenho do sistema e dos seus desafios futuros”, além de 

“apresentar recomendações baseadas no diagnóstico apresentado e em experiências de 

outros países com reformas similares [...]” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 21). 

Se para a ideologia neoliberal a implementação de sistemas de saúde públicos 

universais é inadmissível, o Banco trata de delimitar estrategicamente suas propostas para o 

Brasil, de acordo com os interesses do mercado e não em função da reafirmação do SUS 

enquanto direito universal e gratuito a toda a população. Evidentemente, esse 

posicionamento do Banco não é uma novidade e constitui, juntamente com o debate sobre a 

eficiência, o financiamento e as relações entre público/privado no sistema de saúde 

brasileiro, o âmago do documento em análise. 
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Cabe ressaltar que o documento reconhece minimamente alguns avanços, sobretudo 

com relação à expansão e ampliação do acesso em atenção primária de saúde – 

considerada o ponto forte do SUS, além de programas preventivos e ações nacionais de 

saúde pública. Contudo, o destaque se dirige aos níveis supostamente elevados de 

descontentamento da população com a qualidade do sistema, as dificuldades de acesso à 

atenção especializada e a serviços de diagnósticos e também as implicações financeiras em 

razão da má gestão do sistema, tendo em vista os altos índices de ineficiência do SUS. 

Porém, evidentemente nada é dito sobre o histórico subfinanciamento crônico do sistema de 

saúde brasileiro, em detrimento do direcionamento de recursos públicos ao setor privado. 

Nesse sentido, buscamos identificar novos elementos nas orientações do Banco em 

2013 que adensam o processo de mercantilização da saúde em curso no Brasil e, 

evidentemente, o número de informações e dados encontrados é extenso, porém, optamos 

por delimitar um eixo específico de análise: Precarização/Mercantilização. Analisando os 

efeitos da implementação do nosso sistema de saúde, esse organismo financeiro 

internacional não hesita: 

Esperava-se que a construção do SUS melhorasse a eficiência do sistema 
de saúde por meio de uma série de medidas, incluindo maior integração e 
coordenação, enfoque redobrado em atenção primária, reforma do sistema 
de pagamento dos prestadores de serviços e fortalecimento da governança 
e da responsabilização. [...] muitas destas reformas específicas, em 
particular nas áreas de pagamento a prestadores e governança, só foram 
parcialmente implementadas. Dessa forma, embora se possam esperar 
ganhos em eficiência devido ao fortalecimento da atenção primária, esses 
ganhos serão, provavelmente, relativamente pequenos (BANCO MUNDIAL, 
2013, p. 76). 

 

O aviso é claro, o mau desempenho do sistema de saúde brasileiro é fruto da 

desobediência dos governos, tendo em vista que o Brasil incorporou, apenas parcialmente, 

as recomendações anteriores do Banco Mundial, sobretudo as medidas apontadas acima, 

correspondentes ao leque de propostas produzidas nos relatórios anteriores. Nesse sentido, 

conclui: 

Há poucos indicadores de eficiência disponíveis durante um período de 
tempo longo no sistema de saúde do Brasil. Os poucos estudos sobre esse 
assunto são transversais e enfocam em aspectos particulares da eficiência. 
Alguns indicadores disponíveis e uma análise da literatura existente podem, 
porém, fornecer evidências diretas e indiretas de que o SUS e o setor da 
saúde do Brasil, de uma forma geral, operam com níveis baixos de eficiência. 
É, contudo, difícil tirar conclusões sobre tendências ao longo do tempo 
(BANCO MUNDIAL, 2013, p. 77). 

 

Cabe destacar, inicialmente, que o argumento referente à suposta inexistência de 

indicadores disponíveis é falaciosa. O banco nega, cinicamente, todos os bancos de dados 

disponíveis e registrados no sistema informatizado do DATASUS (Departamento de 
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informática do Ministério da Saúde). Embora o relatório indique alguns limites 

metodológicos, o discurso de ineficiência perpassa todos os argumentos do Banco e acaba 

produzindo, de uma maneira geral, um descrédito sobre a gestão pública que, nesses 

moldes, é ineficiente, improdutiva e ineficaz. Como apontado por Campos (2015, p. 37), 

trata-se de uma argumentação ideológica, “baseada em valores originários do credo liberal, 

e busca veracidade ao apontar faltas e falhas do SUS, as quais, supostamente, seriam 

inerentes a qualquer organização pública”. Prosseguindo em sua análise, o documento 

aponta: 

 
O acesso a serviços de diagnóstico e cuidados especializados continua 
problemático para grandes segmentos da população; os serviços continuam 
fragmentados e a coordenação do cuidado é muitas vezes deficiente; e 
existem questões significativas de eficiência e qualidade na provisão de 
serviços, em muitos contextos, que precisam ser discutidas. Assim, os 
resultados de saúde não são tão bons quanto poderiam ser [...] (BANCO 
MUNDIAL, 2013, p. 16). 

 

As conclusões do Banco, invariavelmente, reduzem-se a problemas organizacionais, 

decorrentes do suposto mau uso dos recursos públicos e da má administração do sistema 

de saúde. Entretanto, como previsto, esse discurso oculta – mais uma vez, que uma parcela 

significativa desses problemas decorre do financiamento insuficiente, de uma lógica 

financeira – incorporada mediante vasta legislação que favorece os interesses do mercado, 

da presença predatória de um setor privado que capta, cada vez mais, parcela considerável 

do fundo público, e de uma rede de interesses de empresários, típica de um “padrão de 

gestão do Estado brasileiro comprometido pelo patrimonialismo e clientelismo” (CAMPOS, 

2015, p. 37). 

Para afirmar o suposto cenário desastroso da saúde brasileira, o documento (2013, p. 

73) recorre a alguns estudos, estrategicamente selecionados, demonstrando que no 

decorrer desses anos o progresso foi “lento e limitado”. Nesse sentido, com relação ao setor 

hospitalar, o relatório ressalta que 

Uma série de estudos a partir de 2008 indica que a maior parte dos 
hospitais brasileiros funciona com um baixo nível de eficiência. [...] em uma 
amostragem de 428 hospitais, os autores concluíram que a classificação 
média de eficiência técnica em 2002 era de somente 0,34 numa escala de 0 
a 1, o que significa que o hospital médio podia aumentar em três vezes a 
sua produção, caso fosse tão eficiente como o mais eficiente da 
amostragem. Os hospitais públicos eram menos eficientes do que os 
privados [...] (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 79). 

 

Como sempre, o problema é a gestão ineficiente do SUS e não qualquer outra coisa, 

nesse sentido, tudo que não é privado, torna-se sinônimo de fracasso, e como afirma Vianna 

(2015, p. 86), “público, no Brasil, consiste numa categoria amorfa: uma noção de baixa 

intensidade. A esfera pública é entendida como terra de ninguém e, portanto, passível de 
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ser capturada por cada um”. Contudo, não queremos com isso desconsiderar ou omitir a 

existência de inúmeros problemas presentes no sistema de saúde brasileiro, essa é uma 

realidade inegável, sobretudo na gestão. Entretanto, essas lacunas têm raízes na própria 

formação social do Brasil e no modo como a política de saúde foi sendo construída 

historicamente no país, em que a relação com o mercado e o conceito de saúde enquanto 

ausência de doenças são suas maiores heranças. 

Um dos grandes objetivos do Banco consiste em identificar como se obter melhores 

resultados com os recursos disponíveis, a discussão concentra-se, portanto, na “eficiência 

alocativa” do sistema de saúde brasileiro e, diante desse cenário precário, o setor privado 

surge como a melhor estratégia. Contudo, como aponta Correia (2015, p. 145), uma política 

social universal envolve recursos, e “não se deve se iludir a respeito”; para a autora, o 

grande desafio não consiste apenas em aumentar a eficiência e a eficácia na alocação dos 

recursos, “mas principalmente, forjar um novo regime fiscal e tributário capaz de arcar com 

um projeto distributivo e de desenvolvimento”. 

Basicamente, a dimensão da qualidade do SUS é, de acordo com o relatório, a “peça 

que falta no quebra-cabeça” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 72). O Banco ressalta que, na 

verdade, a qualidade dos serviços no sistema brasileiro de saúde “só recentemente foi 

reportada ou monitorada e, mesmo assim, parcialmente. Embora as comparações de longo 

prazo sejam difíceis, a qualidade tem sido uma preocupação há muito tempo” (BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 72). 

Um aspecto discutido pelo Banco no processo de análise do sistema de saúde 

brasileiro, diz respeito ao tempo de espera para a realização de diferentes procedimentos. 

Segundo o relatório, esse é um problema verificado em sistemas de saúde de muitos 

países. Porém, existem 

[...] muitas evidências de que um tempo de espera longo é fonte de 
considerável frustração nos usuários do SUS. Contudo, há poucos dados 
sistematizados sobre o tempo que os pacientes têm de esperar por uma 
consulta/cuidados especializados (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 71). 

 

Nessa perspectiva, sabe-se pouco, mas o que se sabe é o suficiente para satanizar o 

sistema de saúde brasileiro, pois, mesmo não apresentando nenhuma evidência, sustenta 

seu discurso mediante dados velados. Porém, a espera entre os usuários dos planos de 

saúde não é problematizada no documento, nenhum questionamento sequer sobre as 

condições de acesso no setor privado é realizado. Em suma, o relatório indica que a longa 

espera justifica os índices, aparentemente elevados, de descontentamento e insatisfação 

dos usuários com o SUS. 
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Embora o relatório proponha-se a identificar a percepção e satisfação do público com 

o SUS, adverte ao leitor, previamente, sobre a existência de limites metodológicos para 

definir, de forma sistemática e consistente, a opinião pública, ou melhor, para definir o que a 

população pensa, de fato, sobre o sistema de saúde brasileiro. Desse modo, 

[...] não pretende oferecer uma análise completa da literatura sobre 
satisfação com o sistema de saúde no Brasil. Recentes pesquisas de 
opinião, porém, fornecem uma perspectiva importante sobre os atuais 
desafios no sistema de saúde (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 95). 

 

Como esperado, os resultados dessas pesquisas traduzem, objetivamente, os 

interesses ideológicos do Banco Mundial. Em um dos exemplos apontados no relatório, os 

dados indicam que “61% da população considera os serviços de saúde públicos maus ou 

péssimos, com 85% não vendo nenhuma alteração ou piora no sistema de saúde – nos 

últimos três anos” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 96). Curiosamente, no final do documento, 

em uma nota de rodapé, o Banco esclarece que, entre os que realmente usaram o SUS, 

apenas 22% consideram o serviço mau ou péssimo. 

Estrategicamente, o relatório dificulta o entendimento de um dado importante, o fato é 

que o alto índice de reprovação foi obtido, predominantemente, a partir das opiniões de 

pessoas que não utilizam, diretamente, o sistema público de saúde. Orientadas sob forte 

influência ideológica da mídia, as pessoas acabam reproduzindo esses discursos contra o 

SUS, sem qualquer análise crítica sobre suas determinações, enquanto o Banco cria e 

recrianovos argumentos baseados no senso comum, afinal, “é necessário criticar o SUS não 

para o seu aprimoramento, mas para defender um „novo modelo de gestão‟, diga-se, 

privado [...]. Ao mesmo tempo, trazer cada vez mais matérias sobre o potencial de qualidade 

da saúde prestada pelo setor privado” (MATOS, 2014, p. 43). 

Embora o documento ressalte que “os resultados devem ser tratados com cautela”, 

uma vez que foram “realizados com amostras pequenas”, a situação do SUS é 

aparentemente “preocupante”. O diagnóstico realizado aponta “problemas de acesso e 

longos períodos de espera como questões de maior relevância, fatores que contribuem para 

uma demanda contínua (talvez crescente) por seguros de saúde privados” (BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 97).  

Repetidamente, o Banco visibiliza o setor privado, considerado então o destino final 

mais apropriado para a população, diga-se – consumidores, que buscam tranquilidade, 

acesso oportuno, agilidade, eficiência, e tantos outros adjetivos, disponíveis apenas no 

mercado. Sob estas circunstâncias, a saúde não é tratada como dever do Estado, ao 

contrário, a mercantilização é estimulada e naturalizada e, como aponta Matos (2014), 
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nessa acepção, o que importa são os lucros do mercado, ainda que uma necessidade 

humana seja gerenciada como toda e qualquer mercadoria. 

Enquanto isso, tendo em vista que “o descontentamento com o sistema de saúde 

parece ser particularmente alto no Brasil” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 97), os planos de 

saúde tornam-se objeto de desejo, sonho de consumo de toda a população que perece sob 

os cuidados do SUS, pois 

muitos indivíduos consideram ser muito importante possuir um plano 
privado de saúde, sendo a razão mais importante o acesso mais rápido a 
serviços. Uma conclusão idêntica é reportada em um estudo [...], que 
utilizou uma amostra de 1.626 indivíduos com planos de saúde e 1.627 
indivíduos sem planos. Quase todos os indivíduos da amostra sem planos 
de saúde (88%) consideram „importante‟ ou „muito importante‟ ter um plano 
de saúde (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 97). 

 

Toda a discussão do Banco centra-se nos desejos individuais de cada um, a 

existência de um sistema de saúde universal não é considerada. Nas palavras de Scheffer e 

Bahia (2014, p. 2), “é como se o SUS fosse um monumento tombado”, e que, portanto, não 

há muito a ser feito, a não ser empurrar para o mercado toda essa população. Ao expor um 

conjunto de dados que demonstram o interesse geral por planos privados, o relatório não 

discute a possibilidade de se construir um sistema de saúde público, gratuito, universal e de 

qualidade, na verdade, é como se a população fosse atraída quase que instintivamente para 

o mercado, suprimindo qualquer possibilidade de organização coletiva por uma saúde para 

todos. 

Esse fenômeno traduz, em sua essência, o êxito ideológico do neoliberalismo, Lessa 

(2005, 70) assinala que na ideologia cotidiana o mercado representa o “substrato último e 

imutável, seria o suporte de toda e qualquer existência concebível”; dessa maneira, a lógica 

de mercado se infiltra no campo político, enquanto esse conjunto ideológico opera para 

convencer a todos da insuperabilidade do mercado. Todas as alterações nos processos de 

trabalho, os incentivos ao consumo, a presença constante do individualismo – próprio dessa 

sociedade neoliberal, tem como um de seus objetivos centrais a reafirmação de uma 

sociabilidade regida essencialmente pelo mercado. 

Aparentemente, de acordo com o Banco, a construção do SUS não resultou em 

avanços significativos, ao contrário, o relatório sublinha uma história marcada por 

ineficiência e precariedade. O não reconhecimento do SUS é um fenômeno muito presente, 

de uma maneira geral, nas publicações do Banco Mundial. O SUS é um dos maiores 

sistemas de saúde no mundo, e está presente na vida de toda a população: ações de 

vigilância em saúde pública (epidemiológica e sanitária), campanhas de imunização, uma 

rede de atenção primária, procedimentos de média e alta complexidade, programas de 
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prevenção e tratamento reconhecidos internacionalmente, produção de tecnologia, entre 

outros. 

Nesse sentido, o objetivo do Banco consiste em relativizar a importância do sistema de 

saúde brasileiro, trata-se de uma disputa ideológica em que setores da elite buscam torná-lo 

invisível. De uma maneira geral, toda a discussão do Banco, em sua essência, busca 

legitimar um modelo de saúde cada vez mais mercantilizado. As conclusões, 

invariavelmente, caminham entre a ineficiência do sistema público e a consequente 

necessidade de se pensar outros rumos para o SUS. Propostas que tendem a naturalizar a 

presença do setor privado na saúde são constantes, os novos modelos de gestão surgem 

como o ápice do progresso gerencial, capaz de solucionar todos os problemas advindos de 

uma gestão pública falha e defeituosa.  

Em síntese, o mercado é indicado pelo Banco como a solução mais racional possível, 

seja através do forte apoio estatal à ampliação do livre mercado da saúde, pela flexibilização 

e privatização do patrimônio público, pela renúncia fiscal relacionada a planos e seguros 

privados de saúde, pela isenção de impostos a grandes hospitais privados, entre outros 

mecanismos de captação do fundo público. Curiosamente, o Banco critica duramente o 

SUS, apontando sua péssima qualidade. Contudo, cinicamente, aponta para a 

mercantilização, sobretudo por meio dos novos modelos de gestão privada, o que agrava 

ainda mais o sistema de saúde brasileiro, e o impossibilita de se constituir enquanto um 

sistema universal público, gratuito, e de boa qualidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos, portanto, que a solução apontada pelo Banco é, basicamente, o 

mercado, a partir de uma nova organização do sistema de saúde brasileiro, incorporando os 

novos modelos de gestão que ampliam ainda mais o processo de mercantilização no Brasil. 

Todo o discurso de precariedade do SUS busca confirmar o mercado como o grande 

responsável pela organização, prestação e gerenciamento da saúde. Enquanto isso, os 

recursos públicos estão sendo cada vez mais capturados pelo mercado, num processo em 

que o setor privado lucra às custas da saúde da população, tendo o próprio Estado como 

garantidor desse fluxo e o Banco Mundial como um grande articulador ideológico, capaz de 

ratificar mundialmente essa concepção de saúde mercantilizada.  

A partir da análise do referido documento, constatamos que os mecanismos 

tradicionais de intervenção não se alteram, quando comparados com as publicações 

anteriores da instituição, porém, novos elementos foram incorporados ao discurso atual, 

elementos esses necessários para que o mercado continue atuando vigorosamente na 
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organização e prestação dos serviços de saúde. Nesse sentido, a lógica mercantil penetra 

todos os espaços públicos, ao passo que o Banco busca, estrategicamente, desqualificar o 

caráter público do SUS e garantir ao mercado um espaço provilegiado na condução dessa 

política social, sem discussão alguma sobre a presença parasitária do setor privado, 

captando cada vez mais o fundo público e impossibilitando a consolidação do sistema de 

saúde brasileiro. 

De modo geral, o discurso produzido pelo Banco busca deslegitimar a existência do 

SUS, insistindo no argumento de que seu prazo de validade chegou ao fim. Evidentemente, 

são muitos os desafios que se apresentam cotidianamente em relação ao sistema de saúde 

brasileiro, uma vez que o conjunto ideológico que opera para desmantelar nosso sistema 

público de saúde tem se atualizado constantemente na busca pelo lucro. Em tempos em 

que os discursos insistem vigorosamente no anacronismo do SUS, reafirmando a 

mercadoria como a essência da vida social, o debate e a defesa de um sistema público, 

universal e de qualidade são exigências imprescindíveis para que o direito à saúde 

prevaleça sobre os interesses do mercado. 
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