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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade contribuir para a reflexão sobre a política de 
saúde e o processo de privatização advinda da contrarreforma do Estado, bem como a 
entrada das organizações sociais nesse contexto. Em uma conjuntura marcada pelo 
desmonte dos direitos sociais, essa discussão se torna de extrema relevância por 
entendermos que esse processo fere os princípios constitucionais que norteiam o SUS. 
Além disso, buscamos pontuar aspectos como, um breve histórico da política de saúde, a 
contrarreforma e ainda o surgimento das organizações sociais, nos atentando ao seu real 
interesse para a transferência de serviços considerados públicos para o setor privado, tendo 

em vista atividades que podem ser controlados pelo mercado. 
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ABSTRACT: The purpose of this article is to contribute to a reflection on a health policy and 
privatization process coming from the state counter - reform, as well as an entry of social 
organizations into the context. In a conjunction marked by the dismantling of social rights, 
this discussion becomes extremely relevant because it understands that this process is 
constituted by the constitutional principles that guide SUS. In addition, the researchers 
pointed out, as a brief history of health policy, the counter-reform and also the emergence of 
social organizations, our aiming in their own interest for a transfer of health services to the 
private sector, Be controlled by the market. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende trazer de modo breve, sem a pretensão de esgotar, a 

discussão que tem integrado a agenda contemporânea do Serviço Social nas 
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últimas décadas. Por entender e defender a saúde pública como um direito social, 

universal e assegurado por legislação, fomentar essa discussão se faz necessária.  

A história da saúde pública no Brasil é marcada por intensas lutas, pois as 

grandes conquistas para uma saúde pública de fato e de direito para todos os 

brasileiros, ainda é uma realidade a ser construída. A saúde pública retrata o que as 

demais políticas públicas tem vivenciado, um cenário de duros entraves e 

constantes retrocessos.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), que foi uma conquista dos movimentos 

sociais e que teceram a reforma sanitária com reivindicações e pressões 

organizadas na década de 1980, provocaram e asseguraram a saúde como direito 

de cidadania e dever do Estado com a incorporação na Constituição Federal (CF) de 

1988, em um período de redemocratização do país.   

A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco legal nas conquistas 

das lutas sociais para os avanços da política de seguridade social, em especial, no 

que concerne a proteção social, reivindicações históricas da classe trabalhadora, 

composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social.  

Essa política traz a perspectiva de afirmação dos direitos sociais no país, com 

a concepção de direito social como dever do Estado e direito de todos, apontando 

assim, para uma gestão democrática.  

Apesar de entender este cenário e perspectivas, discorreremos sobre os 

retrocessos da saúde a partir das privatizações, um severo ataque á um direito. A 

história de lutas e conquistas se mostra negada frente um projeto societário de 

acesso restrito aos direitos sociais. Porém, como já dito, este é apenas um retrato 

micro do quem vem ocorrendo de maneira ampla com as políticas brasileiras. 

 

1. HISTÓRICO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

Em um contexto geral, a política de saúde é marcada por vários momentos 

significativos no decorrer da sua história. Podemos dizer que o termo saúde é mais 

abrangente do que simplesmente a cura de doenças, como em meados da década 

de 1980 era visto.   
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No Brasil a intervenção estatal só ocorreu no século XX, na década de 1930. 

Pois anterior a isso, segundo Bravo (2006, p. 2), no século XVIII, a assistência 

médica era pautada na filantropia e na prática liberal, e ainda, no século XIX, 

decorrente das transformações políticas e econômicas, temos algumas iniciativas 

que surgem no campo da saúde pública, como a vigilância do exercício profissional 

e a realização de campanhas limitadas.  

Com isso, a saúde só vai surgir como “questão social” no Brasil, no início do 

século XX. Em meados de 1948, se teve um avanço quanto a concepção do 

processo saúde/doença, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS), ampliou 

seu entendimento ao definir saúde como um completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas como a ausência de distúrbios e doenças.  

Podemos dizer que, apesar de já se falar em saúde pública, ela ainda não se 

encontrava em primeiro plano. As alterações ocorridas na sociedade brasileira, 

segundo Bravo (2006, p. 3), a partir da década de 1930, têm como indicadores mais 

visíveis o processo de industrialização, a redefinição do papel do Estado, o 

surgimento das políticas sociais, além de outras respostas às reivindicações dos 

trabalhadores, ocorrendo assim, um processo de mudança e institucionalização da 

previdência e assistência à saúde.  

Esse processo ocorre na forma de Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAP's), que eram geridas e administradas por empresários e trabalhadores. E após 

isso, temos os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP's), que aqui a 

contribuição passa a ser tripartite, incluindo a participação do Estado nas políticas de 

saúde no Brasil (SILVA, 1998, p.41).  

Com a criação de novos aparelhos que contemplassem de algum modo, os 

assalariados urbanos, que se caracterizavam como sujeitos sociais importantes no 

cenário político nacional, temos a política de saúde organizada em dois subsetores: 

o de saúde pública, que foi predominante até meados dos anos 1960 e centralizou-

se na criação de condições sanitárias mínimas para as populações urbanas, 

restritamente, para as do campo. E na de medicina previdenciária, que só virá 

sobrepujar o de saúde pública a partir de 1966 (BRAVO, 2006, p. 4). 
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A estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada com fins lucrativos, 

já estava montada a partir dos anos 1950 e apontava na direção da formação das 

empresas médicas.  

A corporação médica ligada aos interesses capitalistas do setor era, no 

momento, a mais organizada e pressionava o financiamento através do Estado, da 

produção privada, defendendo claramente a privatização.  

Entretanto, apesar das pressões, a assistência médica previdenciária até 

1964, era fornecida basicamente pelos serviços próprios dos institutos.  

As formas de compra desses serviços a terceiros aparecem como minoritárias 

e pouco expressivas no quadro geral de prestação da assistência médica. Esta 

situação vai ser completamente diferente no regime que se instalou no país após 

1964, o regime ditatorial militar.  

Segundo Bravo, 

 

a sociedade brasileira, nos anos de 1980, vivenciava um processo de 
democratização política, superando o regime ditatorial instaurado em 
1964, ao mesmo tempo em que experimentava uma profunda e 
prolongada crise decorrente da expansão da privatização da saúde 
(BRAVO, 2006).  

 

A corporação médica ligada aos interesses capitalistas do setor era, no 

momento, a mais organizada e pressionava o financiamento através do Estado, da 

produção privada, defendendo claramente a privatização e priorizando somente os 

trabalhadores de carteira assinada, deixando assim, o sistema insustentável 

(BRAVO, 2006, p. 5).  

 A emergência da saúde como direito, que conhecemos hoje com o SUS 

integrante da seguridade social, é considerada como resultado do movimento, 

intitulado “projeto de reforma sanitária”, que ocorreu ao longo das décadas de 

1970/80 e ganhou concretude com a realização da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, em março de 1986, em Brasília - Distrito Federal, que teve como temática 

central:  

  

I) A saúde como direito inerente a personalidade e à cidadania; II) 
Reformulação do sistema nacional de saúde; e III) Financiamento 
setorial, que deu origem ao texto constitucional da saúde em 1988, 
que mais tarde foi regulamentado, em 1990, pela Lei Orgânica da 
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Saúde (LOS) Nº 8080/90, que reafirmaram a necessidade de 
avançar sobre as ações e serviços de saúde (BRAVO, 2006, p. 9).  

 

O movimento sanitário, segundo Silva (1998, p. 48-49) refere-se aos “novos 

personagens que entraram na cena política brasileira”, formada por intelectuais e 

profissionais da área da saúde atuando em dois sentidos: na produção do 

conhecimento, pensando outras vias para se compreender o processo saúde e 

doença, e no campo político, com forte resistência contra o fechamento de canais de 

expressão política na ditadura militar.  

Além disso, pretendia ainda, a "substituição do modelo médico-assistencial 

privatista por um sistema nacional de saúde universal, público, participativo, 

descentralizado e de qualidade" (CORREIA, 2006, p. 111 - 112).  

 As conquistas sociais dos brasileiros, dentre elas o SUS que expressa a 

política do chamado “Welfare State” ou Estado de Bem-Estar Social ocorreram 

tardiamente, já num contexto histórico de derrocada dessa direção do Estado para o 

Estado neoliberal3 em curso.  

Nesse sentido, temos a disputa de dois projetos, um contra hegemônico; 

reforma sanitária, como já citamos acima, construído na década de 1980 e inscrito 

na Constituição Brasileira de 1988, e outro, de nítida hegemonia, o projeto de saúde 

articulado ao mercado ou privatista, consolidado a partir da segunda metade da 

década de 1990 (BRAVO, 2006, p.14).  

Assim, reafirma a autora que,   

  

[...] na década de 1990, o Projeto de Reforma Sanitária começa a ser 
questionado e outro projeto é construído tendo como características: 
o caráter focalizado para atender às populações vulneráveis através 
do pacote básico para a saúde, a ampliação da privatização e o 
estímulo ao seguro privado (BRAVO, 2009, p. 1).  

 

Esses dois projetos antagônicos4 têm grandes repercussões no que diz 

respeito às políticas sociais, sendo que, o projeto de reforma sanitária tem como 

uma de suas estratégias o SUS e como diretriz a democratização do acesso, a 
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universalização das ações, a descentralização, a melhoria da qualidade dos 

serviços, assegurando a saúde como direito de todos e dever do Estado. Já o 

projeto privatista pautado na redução do Estado ou Estado mínimo5, tem como 

estratégia as parcerias com a sociedade, responsabilizando-a a assumir os custos 

da crise, com concepções individualistas e fragmentadas (BRAVO, 2009, p. 3). 

Assim, entendemos que a Política de Saúde em nosso país, termina a década 

de 1980 vivendo os impasses à implantação do SUS, apesar da institucionalidade do 

ponto de vista jurídico-legal, através do Art. 196 da CF e da Lei Orgânica da Saúde - 

8.080/1990, resta o complexo desafio de romper com a hegemonia da medicina 

privatizante (SILVA, 1998, p. 55). 

A criação do SUS trouxe mudanças significativas e representou a inovação da 

organização da atenção à saúde e a promessa de afirmação e extensão dos direitos 

sociais, quando mais tarde, transferiu a Política de Saúde do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), para o Ministério da Saúde. 

O capítulo VIII, da ordem social, na secção II, da Constituição Federal, 

referente à saúde, o artigo 196 define:  

  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).   

 

No entanto, durante os anos de 1990 apesar dos avanços, o fortalecimento da 

política econômica neoliberal manteve e acirrou as desigualdades no acesso aos 

bens e serviços públicos, sob a égide da crise econômica e sociocultural, agudizada 

nos anos 80, com as mudanças econômicas e políticas de ordem mundial na década 

seguinte, vindo contrapor-se frontalmente aos direitos conquistados na Constituição 

Federal de 1988 (SILVA, 1998). 

 

2. A CONTRARREFORMA DO ESTADO E A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

                                                           
5
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O processo de privatização da saúde realizada através dos contratos de 

serviços da rede privada, ou com a entrega direta dos serviços para serem geridos 

por entidades como as Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs), Fundações Estatais ou a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), configura-se como uma modalidade de desvio de 

recursos públicos da saúde para o setor privado, bem como fazem parte do 

processo de contrarreforma do Estado (SANTOS, 2013, p. 8). 

Com a entrada de Fernando Collor de Melo e seus ideais de reformas 

voltadas ao mercado, e posteriormente a de Fernando Henrique Cardoso, fizeram 

com que as condições políticas e econômicas se fortalecessem ainda mais, para o 

início de um processo de contrarreforma do Estado, estruturada em um projeto para 

acelerar o processo de privatização, com a intensa colaboração entre o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 

A chamada reforma do Estado ou, para nós, contrarreforma, é de certa forma 

um movimento básico para corrigir as supostas “distorções” ou “desvios” do Estado, 

que segundo Noronha e Soares (2001), ocorrem por meio da transferência de 

serviços considerados públicos para o setor privado, tendo em vista as atividades 

que podem ser “controladas pelo mercado”.  

Isso é feito por meio da privatização das estatais, descentralizando a 

execução de serviços como educação, saúde, cultura e pesquisa científica a um 

setor “público não-estatal” (NORONHA e SOARES, 2001, p. 3).  

Para Santos (2006), a contrarreforma tem como objetivo barrar os avanços 

sociais conquistados na Constituição Federal de 1988, com ideários neoliberais para 

barrar a implantação de políticas sociais necessárias para a manutenção dos direitos 

sociais.  

Portanto, essa reforma deixa claro que seu caráter não é meramente 

administrativo-institucional, apenas no bloco político e burocrático, mas está 

articulado à reestruturação produtiva, à retomada das elevadas taxas de lucro, da 

ampliação da hegemonia política e ideológica do grande capital. 

Tendo assim, um caráter político, econômico e ideológico como principal 

objetivo para preparar o país para o mercado mundial globalizado e altamente 

competitivo (SILVA, 2016, p. 39). 
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Noronha e Soares (2001), no artigo intitulado: A política de saúde no Brasil 

nos anos 90, realizam uma reflexão sobre os rumos da reforma do setor saúde na 

década de 1990 e fazem a crítica ao modelo neoliberal que inclui, no seu interior, um 

pensamento privatista e focalizador sobre o setor saúde, quando comparado ao 

modelo e aos princípios do SUS. 

Defendem ainda, a idéia de que na década de 1990 houve não apenas uma 

interrupção, mas um retrocesso no processo de construção de um projeto de 

proteção social para o Brasil que foi inscrito na Constituição Federal de 1988. 

Nesse mesmo sentido, Behring nos diz que,   

 

o processo de contrarreforma do Estado trata-se da desestruturação 
do Estado e da perda de direitos, que enfatiza a criação dos 
denominados novos modelos de gestão, com o Plano Diretor de 
Reforma do Aparelho do Estado, que resultou em privatizações no 
momento em que as empresas estatais foram transferidas para a 
iniciativa privada (BEHRING, 2008). 

 

Esse processo também se deu através da chama “publicização”, quando o 

repasse de serviços antes de responsabilidade do Estado, foi passado para 

entidades de direito privado, mediante a transferência de recursos e gestão pública, 

com o objetivo de instituir as Organizações Sociais (OS) por meio da Lei 9.637.  

Essa lei visa, 

 

à implementação e viabilização das Políticas Sociais por meio de 
“Contratos de Gestão” com o poder público, qualificando “como 
organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação 
do meio ambiente, à cultura e à saúde” (ART. 1º, LEI 9.637/98). 

 

Nesse sentido, as organizações sociais vão ser, nessa época, concebidas no 

Brasil como instrumento de viabilização e de implementação de políticas públicas.  

E ainda, Segundo Paes,  

 

as OSs representam um modelo ou uma qualificação de organização 
pública não estatal, criada dentro de um projeto de reforma do 
Estado para que as associações civis sem fins lucrativos e 
Fundações de Direito Privado possam absorver atividades 
publicizáveis mediante qualificação específica em lei (PAES, 2000). 
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Entendemos porém, que não podem obter lucros com a prestação de seus 

serviços, como também não podem ser proprietárias de bens do Estado. 

Para Correia e Santos (2015, p. 36), essas organizações podem contratar 

funcionários sem concurso público, adquirir bens e serviços sem processo licitatório 

e não prestar contas a órgãos de controle internos e externos da administração 

pública. 

A privatização acontece quando o Estado abdica de ser o próprio agente 

econômico produtivo e empresarial, por meio da venda das estatais, e ainda, quando 

ele abdica de ser o executor direto de serviços públicos, através do incentivo ao 

setor privado como fornecedor destes serviços, mediante repasse de recursos 

públicos ou isenção de impostos.  

As raízes da privatização da saúde estão, historicamente, determinadas pelo 

interesse do capital na área da saúde, em usá-la como mercadoria e fonte de lucro 

(CORREIA & SANTOS, 2015, p. 33). 

A transferência da gestão dos serviços de saúde através do repasse dos 

recursos, das instalações públicas e de pessoal, se configura como forma de 

privatização do que é público, e contraria diretamente a Constituição Federal de 

1988, que admite a participação social do setor privado na prestação de serviços de 

forma complementar, e não substitutiva aos serviços prestados pelo Estado 

(CORREIA & SANTOS, 2015, p. 35). 

Logo, segundo Correia, 

 

a implementação desses novos modelos de gestão ferem os 
princípios constitucionais que norteiam o SUS, por se basearem em 
parâmetros que quebram a cobertura universal dos serviços de 
saúde a todos os cidadãos brasileiros e o direito ao atendimento 
integral, passando a ser focalizados, baseando-se na seletividade em 
detrimento da universalidade (CORREIA, 2007). 

 

A condução que a política de saúde vem tomando tem levado a um processo 

de desestruturação dessa política pública, com a quebra de seu caráter universal e 

com uma crescente tendência a privatização e utilização do fundo público a serviço 

do setor privado. 
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Diante disso, a privatização da saúde por meio das organizações sociais de 

saúde, tem como discurso a eficácia e efetividade na parceria para a prestação de 

serviços, entre o Estado e sociedade, estimulando os agentes privados, a 

competirem entre sí. 

Do ponto de vista institucional, para Behring (2008) com as orientações 

flexibilizadoras e gerenciais da “reforma” do Estado, os impactos sobre o SUS ainda 

não está ao certo avaliado, no entanto há um consenso quanto a capacidade de 

provisão de serviços, e ainda, da capacidade do Estado regular efetivamente este 

fornecimento de serviços gerida por terceiros. 

Nesse sentido, essa flexibilização da gestão pode constituir em retrocessos 

aos direitos dos cidadãos para o acesso e utilização dos bens públicos. Assim, esta 

ameaça tem colocado em discussão a estratégia adotada, onde o poder público 

submete os serviços ao setor privado, ferindo os direitos sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tempos de flexibilização dos serviços, desestruturação do trabalho e 

desmonte dos direito sociais, o artigo teve como intenção fazer um breve resgate 

histórico sobre a saúde no Brasil, para entendermos melhor o processo de 

privatização que se deu através da chamada “reforma do Estado” e ainda, a 

inserção das organizações sociais nesse meio.  

Essa “reforma” seguiu caminhos como, por exemplo, o ajuste fiscal 

duradouro, as reformas econômicas orientadas para o mercado, ou seja, aberturas 

comerciais e privatizações, acompanhadas de uma política que fortaleça a 

competitividade da indústria e do mercado.  

Tendo em vista, o desmonte dos direitos sociais assegurados na Constituição 

de 1988, flexibilizando a gestão, as relações de trabalho, os direitos sociais, 

trabalhistas e privatizando o que é público. 

Nesse sentido, se pensarmos na privatização como elemento central da 

contrarreforma, apesar dos anos de existência do SUS, as reformas orientadas pelo 

mercado e a compressão do gasto público social, não foram capazes de assegurar 
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os princípios da universalidade, integralidade e da equidade, que norteiam o SUS 

(BEHRING, 2008).  

Logo, Behring (2008) analisa que os direitos conquistados para a saúde e 

pela Constituição Federal de 1988 estão distantes de nossa realidade, devido ao 

processo de desmonte ou não efetivação do que está exposto, não garantindo ainda 

as diretrizes e princípios do SUS. 

Com isso, os que são opostos ao modelo privatista, são coerentes aos 

princípios do SUS, quando afirmam que as organizações sociais da saúde formam o 

arcabouço institucional para a privatização, atendendo aos interesses coorporativos, 

com ideias opostas às defendidas pelo movimento de reforma sanitária.  

Por fim, entendemos também que esse debate é fundamental para se pensar 

ferramentas de luta contra a implementação e ampliação de todo e qualquer modelo 

de gestão que venha representar retrocesso de direitos para nossa sociedade. 
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