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RESUMO  

Este trabalho explicita o processo de contrarreforma do Estado brasileiro, momento que 

ocorreram investidas neoliberais em torno das políticas públicas, em especial na política de 

saúde, e a reforma sanitária brasileira proposta nos anos de 1980. Tem por objetivo analisar 

os novos modelos de gestão para saúde e as resistências políticas frente às investidas 

neoliberais. O estudo segue a pesquisa qualitativa, a partir da análise das bibliografias 

acerca da temática abordada. A pesquisa é considerada atual e de grande relevância na 

conjuntura da Política de Saúde brasileira. 
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ABSTRACT  

 
This paper explores the counterreformation process of the Brazilian State, at which time 
neoliberal efforts were made around public policies, especially in health policy, and the 
Brazilian health reform proposed in the 1980. Its objective is to analyze the new 
management models for Health and political resistance to the neoliberal onslaughts. The 
study follows the qualitative research, based on the analysis of the bibliographies about the 
subject. The research is considered current and of great relevance in the conjuncture of the 
Brazilian Health Policy. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1990, o SUS foi alvo das reformas neoliberais que têm atacado seu 

caráter universal e público visando o seu desmonte, através de um processo de 

universalização excludente, mercantilização e privatização da saúde. Para entender este 

processo, nos remete situar o contexto da contrarreforma do Estado, em especial na política 

de saúde.   

Na tentativa de apreender as determinações do processo de contrarreformas2 na 

área da saúde, este estudo, destaca a recente proposta de criação dos novos modelos de 

gestão para saúde. Aponta as tendências destas contrarreformas em curso, considerando 

que ao detalhar esse processo e sua repercussão na saúde permitirá compreender melhor 

os impactos provocados nos serviços e no trabalho em saúde.   

No decorrer do trabalho trataremos do processo de privatização dos serviços 

públicos a partir dos estudos de autores contemporâneos como Correia, que afirma que “a 

expansão do setor privado por dentro do SUS é a denominada privatização, que vem se 

dando através da compra de serviços privados de saúde complementares aos serviços 

públicos e, mais recentemente, através do repasse da gestão do SUS para entidades 

privadas”. (CORREIA, 2012, p. 16).  

  

2- A POLÍTICA DE SAÚDE E A CONTRARREFORMA DO ESTADO   

 

A política de saúde no contexto do Estado neoliberal encontra-se tencionada por 

projetos distintos, um que visa à efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde, em busca da universalização do atendimento em saúde e outro que se adequa aos 

ajustes da denominada “reforma” do Estado. Para Behring (2008) o termo reforma foi 

adotado indebitamente, desvinculada de seu conteúdo progressista. Trataremos aqui como 

um processo de contrarreforma do Estado por entender que esta corroborou para aumentar 

a desigualdade econômica e social, e a aludir processos e transformações sociais 

antidemocráticas. 

                                                             
2
 Abordaremos no decorrer do estudo o termo contrarreforma do Estado, pois segundo Granemann 

(2008) quando o capital imprime sua lógica para a totalidade da vida social também o Estado tem de 
ser contrarreformado para que as instituições e as políticas sociais que garantem os direitos dos 
trabalhadores se transmutem em negócios que promoverão lucratividade para o capital. 
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No contexto da política de saúde brasileira, o momento de crise mundial no 

capitalismo, o fim do milagre econômico e o enfraquecimento da ditadura militar volta à tona 

os diversos movimentos sociais, além de greve, o novo sindicalismo e o fim do 

bipartidarismo, possibilitou que os movimentos populares assumissem maiores dimensões 

de força e espaço no cenário de lutas por uma sociedade mais justa e igualitária, luta por 

direitos sociais que fossem garantidos a todos.  

Com a abertura democrática e a luta dos movimentos sociais aconteceu a VIII 

Conferência Nacional de Saúde – CNS, que legitimou a proposta de um novo Sistema 

Nacional de Saúde defendido pelo movimento sanitarista, validada por amplos setores da 

sociedade que foi incorporada na Constituição de 1988. A Constituição instaurada legalizou 

o Sistema Único de Saúde e contemplou parte da proposta colocada pelo Movimento 

Sanitário. O SUS foi regulamentado pela Lei 8.080 e a Lei 8.142 de 1990. 

No entanto, há uma dicotomia que permeia a política de saúde brasileira: de um lado 

consolidaram-se avanços com a aprovação dessas leis orgânicas da saúde que assegurou 

a participação da comunidade na gestão dos serviços; e por outro lado intensificam- se as 

medidas provisórias e a regulamentação da complementaridade dos serviços públicos de 

saúde pelo setor privado.  

Assim, mesmo com a efervescência política da luta de classes nesse contexto 

histórico, que culminou na instauração da Constituição Federal representando avanços 

significativos,  

manteve fortes traços conservadores, como ausência de enfrentamento da 
militarização do poder no Brasil e a manutenção das prerrogativas do 
Executivo, com as medidas provisórias, e na ordem econômica [...] Uma 
constituição programática e eclética, que em muitas ocasiões foi deixada ao 
sabor de legislações complementares. (BEHRING, 2008, p.143) 

  Apesar dos avanços com a regulamentação do SUS e do controle social, a saúde 

pública passa a ser alvo do discurso da „crise‟, requerendo atenção e medidas de governo. 

No governo FHC houve a retomada do caráter de seguro para o sistema de proteção social 

cujo foco imediato recaiu na reforma da previdência, mas pretendendo, a longo prazo, 

desconfigurar a concepção de Seguridade Social inscrita legalmente. Neste período, passa 

a ser estimulado o mercado de planos privados de saúde, incentivados pelo discurso 

midiático de SUS de baixa qualidade, pela dificuldade de acesso e precariedade dos 

serviços de saúde pública; de outro ficaram a massa de usuários do SUS, sobretudo as 

parcelas mais pobres da população e as pessoas com necessidade de tratamentos de alta 

complexidade que se deparavam com as filas, os maus-tratos, a burocratização, as greves e 



 
 

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

baixa qualidade dos serviços (PAIM, 2008). Tais aspectos caracterizavam-se como motivos 

suficientes para legitimar a ampliação da saúde como mercadoria.   

Para o governo a crise na saúde era um problema de ingerência, no qual o Estado 

não era capaz de gerir os serviços de saúde e utilizou a mídia para demonstrar a falência do 

SUS como modelo de assistência à saúde e para destacar os vícios e a má qualidade da 

administração típica estatal (PAIM, 2008). Dessa forma, legitima-se e incentiva-se a 

privatização dos serviços públicos estatais, dando uma alternativa concreta para superação 

dos problemas de corrupção e de inoperância.  

De acordo com Paim (2008), a Reforma do Estado brasileiro é uma ameaça para a 

Reforma Sanitária e para o SUS devido à configuração de um cenário propício a 

privatização, mercantilização dos direitos e à precarização das relações de trabalho em 

saúde. 

Pode ser destacado que a reforma administrativa sob a justificativa de modernizar a 

gestão através das privatizações da saúde e da flexibilização, desburocratização dos 

serviços e do trabalho em saúde conformam os aspectos que impulsionaram a precarização 

dos serviços públicos de saúde e consequentemente do trabalho em saúde.  

 

3-  NOVOS MODELOS DE GESTÃO PARA SAÚDE   

   

O Brasil tem uma longa tradição autoritária nas políticas sociais, o predomínio de um 

modelo burocrático, fez com que o Estado fosse marcado pela marginalização política e 

social, pelas privatizações e um período onde o pensamento neoliberal prevaleceu. Dessa 

forma, a sociedade e a política brasileira estão vinculadas pela predominância do Estado 

sobre a sociedade e por colocar entraves na construção de uma cidadania e uma 

participação social efetiva.   

O Sistema Único de Saúde é tensionado por dois projetos antagônicos, um que se 

expressa através da consolidação do SUS e dos seus princípios e outro que prevê o projeto 

da saúde como mercadoria. Nessa perspectiva, Correia (2005) afirma que    

[...] a política de saúde brasileira vem sendo tensionada por dois projetos 
que representam interesses antagônicos: o projeto do capital, que defende 
a saúde voltada para o mercado e o projeto de setores progressistas da 
sociedade civil que defendem o SUS e seus princípios, integrantes da 
proposta da Reforma Sanitária. Assim, embora paire a ameaça sobre o 
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caráter público e universal do SUS, tem-se aglutinado setores progressistas 
da sociedade para sua defesa [...].(p. 119).   

Para entender o processo de privatização da saúde, partimos do pressuposto que este 

tem se dado por dentro do Sistema Único de Saúde de duas formas, como afirma Correia 

(2010) a primeira, através dos “Contratos de Gestão” e de “Termos de Parcerias” com os 

denominados “novos modelos de gestão”, que são as Organizações Sociais - OSs (Lei 

9.637/98), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP‟s (Lei n.º 

9.790/99), ambos apresentados pelo governo de Fernando Henrique Cardoso; e as 

Fundações Estatais de Direito Privado (PLC nº 92/2007, apresentado ao Congresso 

Nacional, pelo Poder Executivo - Governo Lula, em 13/07/2007). Vale ressaltar que, ao 

contrário do que afirma o governo, estas formas de repasse de gerência e gestão para as 

entidades privadas se dá mediante a transferência de alto volume de recursos, tornando a 

terceirização muito cara aos cofres públicos.  

A segunda forma de repasse vem se dando via contratualizações de serviços de saúde 

filantrópicos/privados que é assegurada em Lei, pelo art. 199 da Constituição Federal de 

1988, e pelo art. 24 da Lei Orgânica da Saúde 8080/90: o Sistema Privado de Saúde pode 

ser complementar ao Sistema Público quando este não puder atender toda a população.  

O projeto das Fundações Estatais de Direito proposto no governo Lula, em julho de 

2007, completa e aprofunda a privatização de setores públicos, das políticas sociais, 

significando que o repasse dos recursos públicos, através de contratos de gestão, para um 

setor dito “público não estatal”, que terá “autonomia gerencial, orçamentária e financeira”.  

Em dezembro de 2010, foi editada a Medida Provisória n° 520 que cria a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e posteriormente instituída em Lei. O 

processo histórico de criação da empresa está vinculado às contestações do Tribunal de 

Contas da União (TCU) expressas, sobretudo, nos acórdãos de 2006, 2009 (ZIGATO, 

2015). Estes acórdãos pressupõem a criação de um modelo institucional voltado para 

atender e dar suporte às necessidades dos Hospitais Universitários e, até mesmo, para 

modificar a estrutura deles. Dessa forma, a Empresa surge como "solução" às problemáticas 

apontadas pelo TCU, que deu prazo de 2006 a 2010 para regularizar a terceirização, porém, 

a Lei que cria a EBSERH confronta frontalmente este Acórdão. 

A EBSERH se enquadra dentro de mais um discurso gerencial industrial 
que fará a modernização da gestão dos recursos humanos. Primeiro são 
privatizados equipamentos, exames e terceirizada a contratação de pessoas 
– considerado o primeiro passo da privatização direta. O segundo passo foi 
a ameaça de entrega da gestão para uma organização social (OS) ou 
fundações – mas não foi firmado acordo, pois as negociações do estado 
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com a sociedade não foram favoráveis. Por último, o governo deu um passo 
atrás. Optou por uma privatização lenta, menos aguerrida e mais tímida 
para evitar abrir um diálogo com a sociedade: a criação de uma empresa 
pública de direito privado (EBSERH) (SODRÉ, 2013, p. 372). 

No tocante ao financiamento, Souza (2014) aponta que os recursos antes 

inexistentes para investimentos nos hospitais passam a existir, o capital inicial de cinco 

milhões disponibilizados pela União para a Empresa, assim como os concursos para 

reposição de mão de obra antes nem cogitados - nem por força jurídica, como o acórdão de 

2006 que exigia a recomposição do quadro de trabalhadores dos HUFs via concurso público 

até 2010 – também passou a ser realizado. 

Entre 2010 e 2012 o MS destinou para ao REHUF o valor aproximado de 1,9 bilhões 

de reais para ser investido nos hospitais universitários. Já na gestão da EBSERH foram 

repassados R$ 1,5 bilhões de reais, mais do que o montante total de três anos de existência 

do Programa de Reestruturação. (SOUZA, 2014).  

Além desses ataques à saúde pública através da criação de novos modelos de 

gestão – FEDPs e EBSERH. A transferência de recursos públicos na saúde também 

vem ocorrendo com a atuação da iniciativa privada, por dentro do SUS, através 

da complementaridade invertida3 (SANTOS, 2014) que desde 2012 tem priorizado o repasse 

de recursos públicos ao setor filantrópico/privado em comparação ao que é repassado à 

rede pública. Além de incentivos para o mercado de planos privados de saúde. 

Paim (2008) argumenta que continuidade do subfinanciamento do SUS limita sua 

capacidade de investimento na ampliação da cobertura assistencial, bem como sucateia as 

estruturas públicas, ao mesmo tempo impedindo a melhora da gestão dos serviços e 

justificando a sua privatização. 

Os novos modelos de gestão, apesar de se diferenciarem internamente, constituem a 

estratégia de contrarreforma do Estado, pois têm a mesma natureza de repasse do fundo 

público para o setor privado, acarretando a flexibilização da gestão e os direitos sociais e 

trabalhistas, privatizando o que é público.  

Nesse sentido, o processo de privatização, trouxe implicações para os trabalhadores dos 

serviços públicos de saúde. A proposta dos novos modelos de gestão eliminam o concurso 

público para contratação de pessoal, prejudicando os trabalhadores ao remeter sua 

                                                             
3
 Para maior aprofundamento sobre a complementariedade invertida na política de saúde, ver a 

dissertação de Santos (2014) que trata das organizações sociais (OSs) e a privatização do Sistema 
Único de Saúde no contexto de contrarreformas do estado brasileiro. 
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contratação para forma da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), acarretando para o 

trabalhador a ausência de estabilidade empregatícia, enfraquecendo ainda a organização 

dos trabalhadores como classe.  

Esse processo de transferência da gestão pública para o setor privado contraria a 

legislação do Sistema Único de Saúde, quebra os direitos sociais, prejudica os 

trabalhadores, levando à precarização do trabalho (CORREIA, 2007). Essa precarização do 

trabalho, fruto das referidas reformas, tem se constituído em um forte impedimento para a 

consolidação do SUS.  

O discurso governamental que toma corpo em meio à contrarreforma do Estado 

consistiu em construir uma imagem do SUS em crise. Porém é necessário destacar que há 

avanços importantes consolidados pelo SUS desde a CF 1988 que é importante ser 

apresentado nesse estudo. Como aspectos de inovação da política de saúde a partir de 

2002, Bravo (2006) destaca   

[...] o retorno da concepção de Reforma Sanitária que, nos anos 90, foi 
totalmente abandonada; a escolha de profissionais comprometidos com a 
luta pela Reforma Sanitária para ocupar o alto escalão do Ministério; as 
alterações na estrutura organizativa do Ministério da Saúde, sendo criadas 
quatro secretarias e extintas três; a convocação extraordinária da 12ª. 
Conferência Nacional de Saúde e a sua realização em dezembro de 2003; a 
participação do ministro da saúde nas reuniões do Conselho Nacional de 
Saúde e a escolha do representante da CUT para assumir a secretaria 
executiva do Conselho Nacional de Saúde. (BRAVO, 2006, p. 102- 103).    

Assim, a contrarreforma do Estado iniciada nos anos 1990 foi concretizada nos governos 

posteriores e tem inviabilizado a estruturação do SUS a partir dos princípios e diretrizes 

constitucionais/legais. O processo de descaracterização da universalidade do sistema tem 

ocorrido através de Medidas Provisórias, Emendas Constitucionais e outras estratégias 

focalizantes e privatizantes. Os resultados desse movimento residem na redução legal dos 

direitos sociais conquistados, desqualificando usuários e trabalhadores como cidadãos.   

 

4- - O CONTROLE SOCIAL E OS MOVIMENTOS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   

 

No contexto contemporâneo, o termo controle social vem sendo considerado 

sinônimo de participação da população nas políticas públicas, desde a formulação dessas 

políticas, bem como no destino que elas devem seguir. Entretanto essa expressão é 

ambígua, à medida que acompanha a correlação de forças existente na sociedade 
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capitalista. Sendo assim, o controle social também pode ser do Estado sobre a sociedade, 

através de suas instituições de forma coercitiva, no intuito de amenizar os conflitos sociais. 

Dessa forma, nem sempre foi considerada numa perspectiva democrática, de participação 

social nos determinantes das políticas públicas. 

Os mecanismos de controle social institucionalizados, os conselhos e as 

conferências, apesar de terem sido conquistados sobre pressão, podem se constituir em 

mecanismos de legitimação do poder dominante, mas podem ser espaços de participação 

na perspectiva de ampliação da democracia. Os conselhos funcionam como órgãos 

colegiados, de caráter permanente e deliberativo. São garantidos pelo princípio da paridade, 

onde seus componentes estão representados pelo segmento do governo, dos prestadores 

de serviços, dos profissionais de saúde e usuários do sistema  

As Conferências têm como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política 

especifica nas três esferas de governo, e a intervenção pelos Conselhos gestores que 

representam um mecanismo de grande importância para o exercício e efetivação do controle 

social.  

Dessa forma, as resistências ao processo de privatização têm se constituído através 

de algumas Conferências Nacionais de Saúde e da atuação do Conselho Nacional de 

Saúde e de alguns Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Além desses mecanismos 

de resistências, tem se dado através de alguns Fóruns de Saúde estaduais e pela Frente 

Nacional contra a privatização da saúde.  

As instâncias de controle social do SUS – as Conferências Nacionais de Saúde (8ª, 

9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª) e o Conselho Nacional de Saúde – já deliberaram contra as 

formas de terceirização da saúde e em defesa do modelo de gestão já consagrado na 

legislação do SUS: descentralização, com comando único em cada esfera de governo e com 

pactuação da política entre as mesmas; com uma rede regionalizada e hierarquizada de 

serviços, conforme a complexidade da atenção à saúde, sob comando único; com acesso 

universal e com integralidade da atenção à saúde; com financiamento tripartite; com controle 

social através da participação social nas Conferências e Conselhos que definem, 

acompanham e fiscalizam a política de saúde e a utilização de seus recursos.  

Desde a 14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 30 de novembro a 04 

de dezembro de 2011, foi deliberado que: “Rejeitar a criação da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), impedindo a terceirização dos Hospitais Universitários e 

de ensino Federal” (Relatório da 14ª CNS, Ministério da Saúde, 2012).  
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O Conselho Nacional de Saúde, através da deliberação nº 001 de 10 de março de 

2005, posicionou-se “contrário à terceirização da gerência e da gestão de serviços e de 

pessoal do setor saúde, assim como, da administração gerenciada de ações e serviços, a 

exemplo das Organizações Sociais (OS), das Organizações da Sociedade Civil (Oscip) ou 

outros mecanismos com o objetivo idêntico, e ainda, a toda e qualquer iniciativa que atende 

contra os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)”. O mesmo conselho 

também recusou a proposta de Fundação Estatal para o SUS, em sua 174ª Reuniao, de 13 

de junho de 2007.  

Nesse sentido, os mecanismos de controle social, institucionalmente estabelecidos, 

se posicionaram contra ao processo de privatização, mas além desses mecanismos formais, 

os mecanismos informais estabelecem resistência na área da saúde.  

A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde que foi criada em 2010, é 

composta por diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, 

sindicatos, partidos políticos e projetos universitários. Tem por objetivo defender o SUS 

público, estatal, gratuito e para todos, e lutar contra a privatização da saúde e pela Reforma 

Sanitária formulada nos anos 1980.  

Os documentos da Frente colocam que se configura como fonte unificadora de lutas, 

a mesma motivação que deu sustentação às lutas travadas pelo Movimento Sanitário nos 

anos 1980: o combate à privatização da saúde. Tanto quanto este Movimento, a Frente 

também se opõe à tendência da prestação de assistência à saúde como fonte de lucro, 

pondo em cheque os referidos novos modelos de gestão que beneficiam o setor privado, 

prejudicam os trabalhadores, impedem o controle social.  

Há ainda os fóruns estaduais que surgem para retomar os princípios do Movimento 

de Reforma Sanitária brasileira em busca da construção de um projeto de sociedade que 

promova a igualdade entre todos e condições de vida digna, sem divisão de classe social. 

Estes espaços cumprem um importante papel social ao se colocar diariamente na 

luta em defesa da saúde pública estatal e contra qualquer forma de terceirização e 

privatização dos serviços públicos. Desenvolvendo atividades, como: formulação de 

documentos e de denúncias de desvios de dinheiro público destinado à saúde; Mapeamento 

de ausência e/ou deficiência nos serviços públicos prestados à população; Manifestos 

cobrando a execução das responsabilidades dos governos; Atos e manifestações que 

denunciam a inconstitucionalidade da terceirização do SUS; Entrevista à imprensa 

informando a população sobre a privatização dos serviços públicos; Parcerias com o 
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Conselho Estadual e Nacional de Saúde e aos Ministérios Públicos Estadual e Federal para 

encaminhar ações civis públicas contra o processo de privatização dos serviços de saúde.  

Nesse sentido, essas instâncias informais de controle social – Frente Nacional 

Contra a Privatização da Saúde e os Fóruns Estaduais em defesa do SUS se configuram 

num espaço onde os diversos segmentos da sociedade civil, como: professores, estudantes, 

sindicalistas, profissionais da saúde, conselheiros, movimentos sociais populares, possam, 

de forma organizada, resistir às investidas neoliberais, lutando em defesa da saúde pública, 

estatal e de qualidade.                   

 

 

5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O percurso realizado neste estudo possibilitou apreender mediações importantes que 

envolvem o objeto de análise, com a discussão dos novos modelos de gestão, no contexto 

da contrarreforma do Estado e as formas de resistências políticas através dos mecanismos 

de controle social e dos fóruns de saúde.  

No Brasil, as medidas de enfrentamento da crise se deram em consonância com o 

projeto neoliberal e com as orientações dos organismos financeiros. Destarte, a política de 

saúde brasileira é tencionada pelo projeto de Reforma Sanitária que prevê a saúde como 

um bem público e universal e de acesso à todos, e pelo projeto do capital que considera a 

saúde como mercadoria, com o repasse da execução dos serviços de saúde à 

administração dos novos modelos de gestão. 

A privatização da saúde, projeto contrário aos princípios do SUS, ganha espaço no 

âmbito da contrarreforma do Estado. Dentro desta lógica, o SUS não pode ser concebido de 

acordo com os princípios que o tornaram legal, pois, a lógica neoliberal orienta que o Estado 

não assuma qualquer responsabilidade de caráter universal e público passando a 

implementar políticas de caráter focalista.   

As áreas que estão sendo repassadas para o setor privado são áreas decisivas de 

lutas sociais cotidianas pela efetivação dos direitos duramente conquistados na forma da lei. 

O que resta do setor público brasileiro se encontra fortemente ameaçado com os processos 

de terceirização dos serviços públicos e da sua gestão. Configura-se no processo que 

ameaça frontalmente os direitos sociais.   

As resistências ao processo de privatização do SUS estão se constituindo e 

precisam ser fortalecidas. Esta é uma luta decisiva para que o SUS não seja desmontado e 

destruído. Deve-se defender a efetivação do SUS como parte de um projeto de sociedade 
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em que todos tenham igualmente condições de vida digna, dentro do entendimento do 

conceito amplo. É necessário que a sociedade civil esteja organizada e os movimentos 

sociais fortalecidos para que os destinos dos recursos não sejam para o setor privado, mas 

sim para ampliação dos serviços públicos estatais atendendo as demandas da maioria da 

população. Tendo como perspectiva que é possível e necessário a luta contra qualquer 

forma de privatização do SUS, e reafirmar o projeto de Reforma Sanitária.  

  Dessa forma, faz-se necessário a defesa intransigente do caráter público e estatal da 

saúde, com investimento público na ampliação da rede pública estatal de serviços. Portanto, 

a resistência da sociedade civil organizada é fundamental para barrar a implantação dos 

novos modelos de gestão, em defesa da saúde que é patrimônio da população brasileira.          
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