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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo a atuação do Conselho Nacional de Saúde 

enquanto mecanismo político formal de controle social, frente às orientações dos organismos 

financeiros internacionais, observando a relação entre as lutas políticas do CNS em defesa do 

SUS e a contra-reforma imposta por esses organismos na determinação da política de saúde 

brasileira. Inicialmente, é realizado um estudo da relação entre Estado e sociedade civil para 

qualificar a expressão controle social, nos clássicos da política, Hobbes, Locke e Rousseau, e 

a partir do aporte teórico de Gramsci, o qual foi tomado como referência de análise. Em 

seguida, é descrita a influência das condicionalidades do FMI e do BM nas políticas estatais 

brasileiras, apontando o desmonte das políticas sociais como conseqüência das contra-

reformas implantadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso sob os auspícios desses 

organismos. É destacado o protagonismo do BM na orientação das políticas de saúde dos 

países dependentes, gerando no Brasil contradições entre os avanços da Reforma Sanitária no 

campo legal e os retrocessos de uma agenda de reformas regressivas do ponto de vista das 

classes subalternas. Defende-se a tese de que o CNS tem se constituído, predominantemente, 

em um espaço de lutas políticas em defesa do SUS e de seus princípios e de resistência às 

contra-reformas neoliberais para a política de saúde sob a orientação dos organismos 

financeiros internacionais. Observa-se a importância do controle social exercido através das 

suas intervenções contra: a quebra da universalidade, o pagamento “por fora”, as reformas do 

Estado no campo da saúde que tendem à privatização, entre outras. No entanto, esta 

resistência não tem sido suficiente para impedir a efetivação de muitas dessas orientações, 

principalmente, no que diz respeito à definição dos recursos e ao modelo assistencial 

preconizado pelo SUS, revelando os limites do controle social sobre a política de saúde no 

espaço do CNS. 

  

Palavras-chave: Estado; Sociedade Civil; Controle Social; Política de Saúde; Organismos 

Internacionais. 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 

 

       Este trabajo tiene como objeto de estudio la actuación del Consejo Nacional de Salud 

como mecanismo político formal de control social frente a las orientaciones del Banco 

Mundial, observando la relación entre las luchas políticas del CNS en defensa del SUS y la 

contra reforma impuesta por los organismos internacionales en la determinación de la política 

de salud brasileña. Inicialmente se realiza un estudio de la relación entre Estado y sociedad 

civil para calificar la expresión control social, en los clásicos de la política Hobbes Locke y 

Rousseau, y a partir del aporte teórico de Gramsci, el cual fue tomado como referencia de 

análisis. A continuación se describe la influencia de los condicionantes del FMI y del BM en 

las políticas estatales brasileñas, señalando el desmantelamiento de las políticas sociales como 

consecuencia de las contra reformas implantadas por el gobierno Fernando Henrique Cardoso 

bajo los auspicios de estos organismos. Se destaca el protagonismo del BM en la orientación 

de las políticas de salud de los países dependientes, generando en el Brasil contradicciones 

entre los avances de la Reforma Sanitaria en el campo legal y  los retrocesos de una agenda de 

reformas regresivas desde el punto de vista de las clases subalternas. Se defiende la tesis de 

que el CNS se ha constituido, predominantemente, en un espacio de luchas políticas en 

defensa del SUS y de sus principios y de resistencia a las contra reformas neoliberales para la 

política de salud bajo la orientación del Banco Mundial. Se observa la importancia del control 

social ejercido a través de sus intervenciones contra: el rompimiento de la universalidad, el 

pago extraoficial, las reformas del Estado en el área de la salud que tienden a la privatización, 

entre otras. Sin embargo, esta resistencia no ha sido suficiente para impedir la efectividad  de 

muchas de esas orientaciones, principalmente en lo que tiene que ver con la definición de los 

recursos y con el modelo asistencial proclamado por el SUS, revelando los límites del control 

social sobre la política de salud en el espacio del CNS.  

 

Palabras-clave : Estado, sociedad civil, control social, política de salud, organismos 
internacionales. 
 

 

 
 



 

 
SUMMARY 

 

 

        This work has as object of study the role of the National Health Council (CNS) as a 

formal political mechanism of social control against the orientations of the World Bank, 

observing the relationship between the CNS political struggle in defense of the SUS and the 

counter reformation imposed by international organisms in the determination of the Brazilian 

health policy. A study of the relationship between State and civil society is initially done, in 

order to qualify the expression social control in the classics of politics, Hobbes Locke and 

Rousseau, from the theoretical contribution of Gramsci, which was taken as analysis 

reference. The influence of the conditions set by the FMI and The World Bank on Brazilian 

state policies is described after this, showing the dismantling of social policies as a 

consequence of counter reformations established by the government of Fernando Henrique 

Cardoso under the auspices of these organisms. The leading role of The World Bank is 

highlighted in the orientation of health policies in dependent countries, generating 

contradictions in Brazil among the advances of the Sanitary Reform in the legal field and the 

retrogressions of an agenda of regressive reforms from the point of view of subaltern classes.  

The thesis that the CNS has basically turned into a space for political struggles in defense of 

the SUS and its principles and resistance against neo- liberal counter reformations for the 

health policy under the guidance of The World Bank is defended. The importance of the 

social control exerted through the interventions against: the crack in the universality, 

unofficial payment, and State reforms in the health field, which tend to privatization, among 

others. However, this resistance has not been enough to hinder the realization of many of 

those orientations, basically the ones related to the definition of resources and to the welfare 

model acclaimed by the SUS, revealing the limits of social control on health policy in the 

space of the CNS.       

 

Keywords : State, civil society, social control, health policy, international organisms. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Tomamos como objeto de estudo a atuação do Conselho Nacional de Saúde enquanto 

mecanismo político formal de controle social, legalmente definidor dos rumos da política 

nacional de saúde, frente à intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (BM) para a operacionalização do ajuste estrutural, dentro do processo de 

reestruturação produtiva mundial, observando a relação entre as lutas políticas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e as 

condicionalidades dos organismos internacionais na determinação da política de saúde 

brasileira. 

Partimos do pressuposto de que as condicionalidades e, conseqüentes reformas 

impostas ao rumo da política de saúde pelos organismos financeiros internacionais1 no 

contexto de ajuste neoliberal são implementadas, com maior ou menor intensidade, de acordo 

com os processos políticos existentes em cada realidade histórica concreta. Não existe um 

automatismo econômico nessa implementação, por causa das reações no campo político que 

conformam um processo de correlação de forças entre os interesses de classes antagônicos nas 

conjunturas que atualizam a totalidade social e se expressam no Estado e na sociedade civil – 

local da institucionalidade onde se articulam os projetos societários classistas e se processa a 

organização dos movimentos sociais que representam os interesses das classes subalternas que 

se chocam com os interesses das classes dominantes, em busca da construção de sua 

hegemonia.  

Defendemos a tese de que o CNS tem se constituído, predominantemente, em um 

espaço de lutas políticas em defesa do SUS e de seus princípios e de resistência às contra-

reformas neoliberais para a política de saúde sob a orientação dos organismos financeiros 

internacionais. 

Buscamos apreender o sentido político predominante no CNS para dar o rumo dessa 

política em âmbito nacional: se, a efetivação do SUS com acesso universal, público e de 

                                                 
1 Os agentes de fomento internacionais serão aqui tratados como organismos financeiros internacionais, ou, 
simplismente, como organismos/agências/agentes internacionais. Entre os existentes, elegemos para o nosso 
estudo o Fundo Monetário Internacional (FMI), pela sua influência no corte dos gastos sociais dos países de 
capitalismo periférico, e o Banco Mundial (BM), pela sua forte influência nas políticas de saúde desses países.    

 



  18 

qualidade, ou a tendência - coerente ao ajuste neoliberal – à quebra da universalidade; à 

focalização e seletividade da assistência à saúde; à privatização dos serviços de saúde via 

terceirização, delegação e/ou parcerias; e à mercantilização da saúde, facilitando a 

participação do setor privado na prestação desses serviços.  

A partir do exposto situamos o problema a ser investigado: Qual a influência de uma 

instância de decisão política, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) - que congrega segmentos 

organizados na sociedade civil com interesses de classe contraditórios – sobre a política de 

saúde de um Estado de capitalismo periférico submetido às pressões econômicas dos 

organismos financeiros internacionais? Até que ponto o CNS enquanto uma instância de 

decisão política e de controle social sobre o rumo da política nacional de saúde tem exercido 

de fato este controle frente às determinações econômicas viabilizadas pelas condicionalidades 

dos organismos internacionais – Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial 

(BM) - aos governos brasileiros? Qual foi o sentido político predominante do CNS em relação 

às orientações do BM para esta política, resistência e defesa do SUS e seus princípios, ou 

reforço da contra-reforma neoliberal?  

Portanto, definimos como objetivo geral: analisar até que ponto o CNS, como 

instância política de controle social da Política Nacional de Saúde, tem determinado o rumo 

desta frente às exigências do ajuste neoliberal expressas nas condicionalidades do FMI e do 

BM. E, como objetivos específicos: identificar as determinações impostas pelos organismos 

internacionais (FMI e BM) à política estatal brasileira, que interferem diretamente nos rumos 

da política de saúde; e verificar a direção política predominante que aponta o processo de 

deliberação do Conselho Nacional de Saúde: alinhamento às reformas solicitadas pelos 

organismos financeiros internacionais e/ou defesa do SUS e de seus princípios. 

O problema de pesquisa aqui em pauta requer uma reflexão teórica acerca da 

influência de uma instância de decisão política e de controle social que congrega 

representação de segmentos sociais portadores de interesses de classe diferentes – o CNS - na 

condução de uma política estatal – a política de saúde - frente aos determinantes econômicos. 

Ou seja, uma reflexão que leve em conta a relação entre as lutas políticas, que se dão na 

totalidade da estrutura social, especialmente nos mecanismos políticos de controle social, e os 

determinantes econômicos (colocados pelas condicionalidades dos organismos internacionais) 

na definição das políticas estatais.  
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Esta reflexão suscitou, inicialmente, um estudo da relação entre Estado e sociedade 

civil para qualificar a expressão controle social, e da sua relação com a estrutura econômica. 

Tomamos como referência o aporte teórico de Gramsci. 

O debate teórico acerca da relação entre Estado e sociedade civil com a determinação 

econômica precisa ser esclarecido e aprofundado na perspectiva de Gramsci, devido às 

interpretações contemporâneas sobre o seu pensamento que identificam uma dicotomia nesta 

relação e uma primazia do político sobre o econômico, ou seja, da superestrutura sobre a 

estrutura.  

Apresentam-se de um lado, “marxistas” partidários do determinismo econômico que 

minimizam a importância das lutas políticas na determinação da realidade social e, por outro 

lado, existem tendências de interpretação do pensamento de Gramsci que dão uma primazia 

excessiva ao político sobre o econômico a ponto de abstrair o nexo entre a estrutura e a 

superestrutura. Essa cisão tem resultado também em interpretações de uma dicotomia entre 

Estado e sociedade civil no pensamento de Gramsci2. O estudo teórico da relação Estado e 

sociedade civil, a partir do pensamento de Gramsci, desmistifica a apropriação do seu 

pensamento pelas interpretações liberais contemporâneas, que desembocam no politicismo 

exacerbado e na contraposição entre Estado e sociedade civil. 

O que caracteriza esta concepção é uma dicotomia entre Estado e sociedade civil, em 

que o Estado é tratado por um viés predominantemente político, minimizando sua articulação 

com a base econômica.3 A sociedade civil é apresentada como um espaço homogêneo, sem 

contradição de classe, os interesses que nela circulam apresentam-se como universais. 

Investigamos a relação entre Estado e sociedade civil na perspectiva teórica de Gramsci, seus 

nexos com a estrutura econômica e situamos a perspectiva de controle social a partir da 

mesma. Esse foi o nosso caminho teórico para dar suporte ao estudo empírico da atuação do 

CNS, enquanto instância política de controle social sobre a política de saúde brasileira que 

congrega representação das organizações sociais, frente às determinações econômicas 

colocadas pelas condicionalidades dos organismos internacionais.  

                                                 
2 As lutas políticas não se dão apenas na sociedade civil, mas na totalidade da estrutura social, da formação 
social. A separação sociedade civil/sociedade política é típica do pensamento liberal. Para Gramsci esta 
separação é apenas desdobramento metodológico do conceito de Estado, local onde se travam essas lutas (Cf. 
Dias, 2004b). 
3 Como se existisse uma esfera política autônoma em relação a esfera econômica. Esta visão sistêmica acaba por 
negar as determinações sociais, ou seja, as relações entre as classes – e afirma um politicismo que dificulta, 
quando não impede, a inteligibilidade do real (Cf. Dias, 2004b). 
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Para alcançar os objetivos (geral e específicos) definidos, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental4. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

ampla que subsidiou a análise do nosso objeto de pesquisa. Para tanto, realizamos uma 

construção teórica aprofundada, acerca da relação entre Estado e sociedade civil, para 

qualificar a expressão controle social, nos clássicos da política – Hobbes, Locke e Rousseau, e 

no referencial teórico de Gramsci, o qual elegemos para embasar nossa análise. 

A pesquisa bibliográfica abrangeu, também, trabalhos, resultados de estudos e análises 

na área da conjuntura macroeconômica e dos caminhos trilhados no pós-Welfare State e seus 

rebatimentos na intervenção estatal no Brasil, especificamente, no campo da saúde. A partir 

da configuração do capitalismo contemporâneo no Brasil, enfocamos a maneira como as 

políticas internacionais definidas pelos organismos financeiros moldam a forma de exercício 

de poder no Brasil e interferem nas políticas estatais.  

A pesquisa documental foi de grande relevância para o nosso estudo e se deu em três 

âmbitos. O primeiro foi a consulta aos documentos dos organismos financeiros – FMI e 

Banco Mundial -, que tratam das imposições econômicas e políticas para o repasse de 

recursos aos países periféricos por eles subsidiados, elaborados a partir dos anos 80, pois 

esses documentos têm servido de base para as reformas do Estado brasileiro e para as 

reformas na área da saúde. 

O segundo âmbito da pesquisa documental foi o estudo dos documentos elaborados no 

Brasil que atingem a área da saúde: os documentos do BM produzidos para orientar as 

reformas da política nacional de saúde, os documentos elaborados pelo MARE e pelo 

Ministério da Saúde que absorveram estas orientações, as Propostas de Emendas 

Constitucionais, Decretos, Medidas Provisórias e Planos e Programas do Ministério da Saúde. 

A partir da leitura destes documentos fizemos uma comparação entre as definições impostas 

nos primeiros documentos - dos organismos financeiros - e a incorporação ou não dessas 

definições pelos documentos brasileiros.  

O terceiro âmbito foi o estudo dos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de 

Saúde como suas Atas, Deliberações, Resoluções, Recomendações e Moções, além dos 

Documentos produzidos pelo CNS, Relatórios das atividades das Comissões 

Interinstitucionais e dos Grupos de Trabalho. A análise destes documentos indica a atuação 

deste Conselho frente à política nacional de saúde, já que foi concebido como espaço de 
                                                 
4 Optamos pela pesquisa qualitativa por considerá-la a mais apropriada para o objeto de estudo em pauta. 
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decisão, observando a direção da agenda de proposições, deliberações, resoluções, moções 

e/ou recomendações dessa instância deliberativa: alinhamento às reformas solicitadas pelos 

organismos financeiros internacionais, em especial, pelo Banco Mundial e/ou defesa do 

direito à saúde e da consolidação do SUS. Desta forma, foi verificado o sentido político 

predominante no CNS.  

A partir do estudo bibliográfico e da análise dos referidos documentos, investigamos a 

atuação política do Conselho Nacional de Saúde frente às determinações econômicas 

operacionalizadas pelas condicionalidades dos organismos internacionais sobre a política de 

saúde brasileira contemporânea, principalmente, frente às orientações do BM.  

Essa abordagem nos permitiu a aproximação aos reais determinantes da política de 

saúde brasileira, observando no que o CNS contribui, enquanto mecanismo político de 

controle social, para a defesa do SUS frente às exigências do ajuste neoliberal expressas nas 

condicionalidades do FMI e do BM. 

Apesar de existirem vários trabalhos na área dos Conselhos Gestores e estudos de caso 

de Conselhos de Saúde da esfera estadual e municipal, enfocando a participação social, a 

descentralização e/ou a representatividade dos conselheiros, o presente estudo é inédito no 

âmbito do Conselho Nacional de Saúde, enquanto tentativa de articular as determinações 

econômicas representadas pelas definições dos organismos internacionais, aos rumos da 

política de saúde, no contexto de ajuste estrutural e as reações políticas em defesa do SUS, no 

espaço do referido Conselho. 

O conhecimento dessa realidade poderá servir como base para compreender “os 

elementos da sociedade civil que correspondem aos sistemas de defesa na guerra de posição”5 

considerando o seu potencial transformador – pela presença das classes subalternas - e os 

limites a ele impostos pela voracidade do capital na conjuntura atual. A importância desse 

estudo também está relacionada à visibilidade do Conselho Nacional de Saúde, concebido 

enquanto espaço político de participação social e controle social em âmbito nacional, que tem 

um papel decisivo na política de saúde para impor deliberações no sentido de atender aos 

interesses da maioria da população. Essa visibilidade ao Conselho Nacional de Saúde, a partir 

do resultado deste estudo, contextualizando sua atuação na política de saúde, possibilitará que 

ele seja avaliado pela própria sociedade. 

                                                 
5 Gramsci (2000, p. 89). 
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Este estudo foi desenvolvido em quatro capítulos. No primeiro, é construído um 

suporte teórico para qualificar o controle social, a partir do estudo da relação entre Estado e 

sociedade civil em várias matrizes teóricas, dando consistência ao debate atual sobre os 

Conselhos, enquanto mecanismo deste controle. As diferentes apreensões teóricas da referida 

relação vão implicar em perspectivas de práticas sociais também diferentes. A concepção de 

Estado e sociedade civil adotada para o estudo em pauta é a fundamentada em Gramsci, a qual 

dá suporte a toda apreensão das relações entre as classes presentes no CNS e ao controle 

social existente.   

O segundo capítulo analisa a influência das políticas internacionais definidas pelos 

organismos financeiros na atuação dos Estados de capitalismo periférico. Mostra a relação 

entre as condicionalidades impostas pelo FMI e BM e o desmonte das políticas sociais 

brasileiras. O terceiro capítulo recorta esta influência na política nacional de saúde, analisando 

as contradições entre as orientações do BM, que se constituíram em contra-reformas 

regressivas do ponto de vista da classe subalterna, e os avanços conquistados no campo legal 

pelo Movimento de Reforma Sanitária.  

O último capítulo descreve a atuação do CNS nos rumos da política nacional de saúde, 

frente às determinações econômicas viabilizadas pelas exigências do ajuste neoliberal 

expressas nas condicionalidades do FMI e do BM à política governamental brasileira. Através 

da pesquisa documental do material produzido pelo CNS entre 1995 e 2002, - que 

corresponde às duas gestões do governo de Fernando Henrique Cardoso, período de mudanças 

no cenário da política nacional de saúde decorrentes das reformas no Estado iniciadas no seu 

primeiro governo e implementadas no seu segundo mandato - é descrito o seu posicionamento 

diante: dos Projetos financiados pelas Agências Internacionais; da Reforma do Estado e 

Organizações Sociais; das novas formas de gestão na Saúde; da cobrança “por fora” ou co-

pagamento; do Modelo Assistencial; das Agências de Regulação e Organizações não estatais; 

e do Financiamento e Orçamento da Saúde. 

Destacam-se as resistências do CNS às orientações do BM à política nacional de 

saúde, mostrando os posicionamentos contrários dentro do próprio Conselho, os quais 

expressam os interesses de classe contraditórios presentes. Foram apresentadas importantes 

atuações do Conselho e sua articulação com o conjunto da sociedade em torno de algumas 

lutas, demonstrando seu poder mobilizador. Apesar das referidas resistências, os limites da 

influência do CNS no rumo desta política são revelados em algumas áreas, como por 
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exemplo, na definição do montante de recursos a serem alocados na saúde pública, a qual fica 

por conta dos contingenciamentos resultantes das condicionalidades dos organismos 

internacionais. A análise dessas resistências e limites da atuação de uma instância política de 

controle social, o CNS, é feita nas considerações finais.      
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CAPÍTULO 1 

 

 

A RELAÇÃO ESTADO/SOCIEDADE CIVIL E O CONTROLE SOCIAL: 

FUNDAMENTOS PARA O DEBATE 

 

 

Atualmente, a expressão controle social tem sido usada por vários segmentos da 

sociedade - movimentos populares e sindicais, partidos políticos, Organizações Não 

Governamentais-ONGs, gestores das três esferas de governo, e entre estudiosos e 

pesquisadores da área social - com sentidos diferentes a partir da concepção de Estado e 

sociedade civil adotada e da interpretação diferenciada das suas relações. 

Na Sociologia, a expressão controle social é utilizada para designar os mecanismos 

que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade, submetendo os indivíduos a 

determinados padrões sociais e princípios morais. Mannheim (1971, p.178) a define como 

“conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em 

vista manter determinada ordem”. Para Durkheim o controle se daria através da intensidade 

das obrigações ou pressões morais criadas no indivíduo pela sociedade (Cf. CARVALHO, 

1995, p. 09). 

Nas Ciências Política e Econômica a expressão controle social é ambígua, podendo ser 

concebida em sentidos diferentes a partir de concepções de Estado e de sociedade distintas. 

Neste âmbito, a definição de controle social se constrói no eixo da relação entre o Estado e a 

sociedade civil, tanto é empregado para designar o controle do Estado sobre a sociedade, 

quanto para designar o controle da sociedade (ou de setores organizados na sociedade) sobre 

as ações do Estado. E, mesmo nessas acepções existem diferenças, devido ao entendimento da 

função do Estado e da extensão do seu poder e/ou devido à forma como se concebe a 

sociedade civil e a relação desta com o Estado. 

A temática do controle social tomou vulto no Brasil a partir do processo de 

democratização na década de 806 e, principalmente, com a institucionalização dos 

                                                 
6 Ver o contexto histórico brasileiro em que a expressão controle social passa a ser usada para designar a 
participação social na definição, fiscalização e acompanhamento das políticas sociais, em CORREIA, Maria 
Valéria Costa. Que Controle Social? os Conselhos de saúde como instrumento. 1ª reimpr. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2003. 
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mecanismos de participação nas políticas públicas na Constituição de 1988 e nas leis 

orgânicas posteriores: os Conselhos gestores – instâncias colegiadas de caráter permanente e 

deliberativo  com composição paritária, entre os representantes dos segmentos dos usuários e 

os demais segmentos, - e as Conferências setoriais que têm como objetivo avaliar e propor 

diretrizes para as políticas específicas nas três esferas de governo. Esta participação adquiriu 

uma direção de controle social posta pelos setores progressistas da sociedade, ou seja, de 

controle por parte dos segmentos organizados sobre as ações do Estado, no sentido desse, 

cada vez mais, atender aos interesses da maioria da população, em reverso ao período 

ditatorial, de controle exclusivo do Estado sobre a sociedade, sem interlocução, cerceando 

suas expressões. 

A área da saúde foi pioneira neste processo devido à efervescência política que a 

caracterizou desde o final da década de 70 e à organização do Movimento da Reforma 

Sanitária que congregou movimentos sociais, intelectuais e partidos de esquerda na luta contra 

a ditadura, com vistas à mudança do modelo “médico-assistencial privatista”7 para um 

Sistema Nacional de Saúde universal, público, participativo, descentralizado e de qualidade. 

Hoje existem aproximadamente 5.537 Conselhos de saúde atingindo quase a totalidade dos 

municípios brasileiros (5.560), e implicando em cerca de 86.000 conselheiros, novos sujeitos 

políticos no Sistema Único de Saúde - SUS. Nas demais áreas, a exemplo da Assistência 

Social e da Criança e Adolescente, os Conselhos vêm se multiplicando. Daí a importância de 

qualificar o controle social a que se propõe a prática desses Conselhos e dos movimentos 

sociais neles representados. 

Este capítulo tem como objetivo tratar das raízes teóricas que dão suporte à discussão 

do controle social e às práticas neste âmbito. O controle social será fundamentado através do 

estudo da relação entre Estado e sociedade civil, já que não existe uma abordagem específica 

desta expressão nos clássicos. Constitui assim, uma tentativa de dar consistência teórica ao 

debate atual sobre o controle social que tem implicações nas práticas sociais, a partir do 

estudo da referida relação em várias matrizes teóricas. 

Para tanto, serão examinadas as concepções de Estado e sociedade nos clássicos da 

política, expoentes do contratualismo moderno – Hobbes, Locke e Rousseau – jusnaturalistas 

pertencentes à Economia Política Clássica ou Escola do Direito Natural, cujos fundamentos 

estão guiados pela razão abstrata. Como também no expoente da doutrina classista, Gramsci, 

                                                 
7 Termo usado por Mendes (1994) para caracterizar o modelo de saúde implementado durante a década de 70 no 
Brasil. In: MENDES, E. V. Distrito Sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do Sistema 
Único de Saúde . 2.ed. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: Abrasco, 1994. 
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materialista histórico cujos fundamentos estão na racionalidade imanente da realidade 

concreta. E ainda, abordaremos estas concepções no debate contemporâneo, explicitando as 

controvérsias entre o conceito de sociedade civil em Gramsci e nas correntes liberais atuais. 

 Está desenvolvido em quatro partes. A primeira expõe como se estabelece a relação 

entre o poder do Estado e os membros da sociedade nos referidos jusnaturalistas, analisando 

as regras estabelecidas para esta relação a partir do contrato social firmado, deduzindo o tipo 

de controle social pressuposto pela mesma. É importante ressaltar que entre os jusnaturalistas 

o termo sociedade civil foi usado como  sinônimo de estado civil em contraposição ao 

hipotético estado de natureza, anterior a qualquer forma de organização social. Assim, a 

relação a ser examinada nestes pensadores para o estudo do controle social será entre o Estado 

(poder) e os membros da sociedade que são denominados “súditos”, “comunidade” e/ou 

“povo”. Serão destacadas as bases do contrato social que funda a sociedade (ou estado) civil 

em cada um destes teóricos, verificando o poder conferido ao Estado e aos membros da 

sociedade, inferindo sobre a perspectiva de controle social subjacente. 

A segunda parte, trata das concepções de Estado e sociedade civil e da relação entre 

essas esferas nos marxistas eleitos – o próprio Marx e Gramsci. Enfoca as diferenças entre 

esses teóricos quanto ao conceito de sociedade civil e quanto à função do Estado, implicando 

em perspectivas diferentes para a interpretação do controle social. 

A terceira parte, traz um debate sobre o conceito de sociedade civil nas correntes 

liberais contemporâneas que têm tido expressão no cenário atual, enfocando o equívoco de 

tratá- lo como o original conceito gramsciano. Aborda as conseqüências desse equívoco no 

entendimento do controle social e suas implicações nas práticas sociais. Também são feitas 

algumas considerações sobre a influência das concepções da relação Estado/sociedade nos 

referidos clássicos e nas correntes liberais contemporâneas para o debate e prática em torno 

do controle social, e sobre a importância desse controle – interpretando-o a partir dos 

conceitos gramscianos – hoje, no Brasil, dentro do contexto de crise do capital.  

No quarto item, retomam-se as perspectivas do controle social nos autores clássicos, e 

o seu conceito é tratado nos autores brasileiros contemporâneos. Por fim, o controle social é 

contextua lizado na política de saúde brasileira, situando os Conselhos de Saúde como 

instrumento. 
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1.1 O PODER DO ESTADO EM HOBBES, LOCKE E ROUSSEAU 

 

Os filósofos clássicos romperam com a lei divina que definia as relações entre os 

homens, predominante na sociedade feudal, e colocaram a história sob controle dos homens 

racionais, não mais de Deus, ainda que a razão dos homens fosse proveniente de Deus. As 

transformações estruturais ocorridas com a mudança do modo de produção feudal para o 

capitalista estabeleceram novas relações sociais com a ascensão da classe burguesa e de seus 

novos valores. O surgimento do mercado baseado na compra e venda de mercadorias tendo o 

lucro como objetivo, exigiu um ordenamento político e social compatível com o novo modo 

de produção8. É este ordenamento que dá origem à formação do Estado Moderno. A 

centralização do poder foi uma necessidade para a expansão do sistema capitalista9. 

Uma nova concepção de homem passa a existir e com ela uma nova forma de 

organizar o Estado (Cf. CARNOY, 1990). Os teóricos precisavam explicar o que eram os 

indivíduos e porque lutavam uns contra os outros, e oferecer teorias capazes de solucionar os 

conflitos e as guerras sociais. Foram forçados a indagar sobre qual a origem da sociedade e da 

política (Cf. CHAUÍ,1995). Começaram a formular hipóteses e modelos teóricos destinados a 

captar a gênese da sociedade e do Estado. 

Neste sentido, os pensadores da Economia Política Clássica tinham em comum a 

tentativa de compreender a sociedade e a história por meio da razão científica derivada das 

ciências naturais, procurando a conexão entre esta última e a ciência moral10. Estes romperam 

com o pensamento aristotélico-escolástico dominante no final da idade média em que os 

tratados de filosofia política se apoiavam na Política de Aristóteles e no direito romano. No 

                                                 
8 Leo Kofler (1971) em seu livro Contribuición a la historia de la sociedad burguesa  considera o Absolutismo 
progressista, o Humanismo e o Renascimento como conceitos inseparáveis da época do capitalismo comercial, 
em que o comércio é o fenômeno chave da nova forma de vida com o processo de desfeudalização e conseqüente 
aburguesamento. In: KOFLER, L. Contribución a la Historia de la Sociedad Burguesa. Buenos Aires: 
Amorrontu, 1971.  
9 O poder descentralizado nos feudos passou a dificultar o comércio com a cobrança de pedágios nas 
propriedades, além dos saques realizados pelos exércitos feudais aos comerciantes e às cidades. A burguesia 
precisava de um poder centralizado que uniformizasse as leis, os padrões de pesos e medidas e as moedas 
facilitando o mercado nacional, por isso apoiou financeiramente os reis. Assim, surgiram na Europa ocidental 
várias monarquias nacionais baseadas na aliança de interesses entre os reis e a burguesia. Necessitava-se de uma 
autoridade central, um Estado nacional. Um poder supremo que colocasse em ordem o caos feudal.  
10 Bobbio & Bovero (1994, p.15) afirmam que o que une autores tão diversos desta Escola é o método racional 
que deve permitir a redução do direito, da moral e da política a uma ciência demonstrativa, pela primeira vez na 
história da reflexão sobre a conduta humana. A idéia de que é possível uma “verdadeira” ciência da moral é o fio 
que mantém unidos os jusnaturalistas, entendendo-se por ciências verdadeiras as que haviam começado a aplicar 
com sucesso o método matemático (idem, ibidem, p.18). 
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modelo aristotélico11 a origem do Estado, enquanto cidade, é explicada a partir de uma 

construção histórica de etapas em que a humanidade teria passado das formas primitivas 

(família) às formas mais evoluídas de sociedade até chegar à sociedade perfeita que é o 

Estado.  

O jusnaturalismo não considerou a abordagem histórica12 e desconsiderou a evolução 

cronológica das instituições construindo um modelo teórico ideal para explicar a origem da 

sociedade e o fundamento do Estado. O modelo teórico idealizado pelos jusnaturalistas tinha 

como base dois elementos: o estado de natureza e a sociedade (ou estado) civil fundada 

através de um contrato social, por isso eram chamados contratualistas. Estes elementos são 

dicotômicos13 pois, o homem ou vive no estado de natureza ou vive no estado civil. 

O estado de natureza pode ser definido como o momento histórico ideal, anterior à 

formação de qualquer comunidade organizada, isto é, juridicamente ordenada pelo Estado. 

Bobbio & Bovero (1994, p.45) colocam que o estado de natureza enquanto estado de 

indivíduos livres e iguais é o local dos direitos individuais naturais a partir dos quais é 

constituída a sociedade civil de vários modos e com diferentes resultados políticos. 

O ponto em comum entre Hobbes, Locke e Rousseau é o conceito de sociedade civil 

como sinônimo de sociedade política contraposta ao estado de natureza, em que o Estado é a 

instância que preserva a organização da sociedade, a partir de um contrato social. Entretanto, 

existem diferenças entre esses pensadores na concepção desta contraposição, no tipo de 

contrato regido pelo Estado e, conseqüentemente, nas formas de controle social. O eixo de 

nossa análise, nos referidos jusnaturalistas, será a maneira como é estabelecido o contrato 

social entre os indivíduos na passagem do estado de natureza para a fundação da sociedade 

civil observando os poderes concedidos ao Estado para manter a sociedade organizada. 

Procuraremos enfatizar as diferenças nas regras existentes em cada pacto voluntário entre os 

homens, para a garantia da vida e da propriedade, nos contratualistas Hobbes, Locke e 

Rousseau e, conseqüentemente, como se dá o controle social dentro da concepção de Estado e 

de seu poder sobre os membros da sociedade - denominados súditos, comunidade e/ou povo - 

em cada um destes.  
                                                 
11 O significado originário da expressão sociedade civil está em Aristóteles – koinonéia politiké – que é uma 
expressão que des ignava a cidade como forma de comunidade diferente e superior à família (Cf. BOBBIO, 1997, 
p.50).  
12 O Estado foi pensado por Hobbes e seus seguidores como produto da vontade racional, isto é, como pura idéia 
do intelecto (Cf. BOBBIO & BOVERO, 1994, p.38).  
13 Para Bobbio & Bovero (1984, p.38-9) esta dicotomia entre os dois estados se localiza nos seus elementos 
constitutivos, enquanto o primeiro é formado por indivíduos singulares, isolados, não associados que atuam 
segundo as paixões, os instintos ou os interesses, o segundo tem como elemento constitutivo a união dos 
indivíduos isolados e dispersos em uma sociedade que permite uma vida conforme a razão. 
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1.1.1 HOBBES: O PODER ABSOLUTO DO ESTADO  

 

Hobbes (1979) em sua obra Leviatã defende e justifica a necessidade de um poder 

soberano e absoluto que garanta a vida e a propriedade dos indivíduos, pois no estado de 

natureza 14 estas não têm garantias. Para este pensador 

 

Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter 
a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra que é 
de todos os homens contra todos os homens [...] tempo durante o qual os homens 
vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e 
sua invenção [...] e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte 
violenta (HOBBES , 1979, p. 75-7). 
 
 

  Neste estado, além do medo da morte violenta, “não há propriedade, nem domínio, 

nem distinção entre o meu e o teu; só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de 

conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo”. Justifica a necessidade de um 

contrato já que “enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto queira todos 

os homens se encontrarão numa condição de guerra” (HOBBES, 1979, p.79). É no Estado, 

através de seu poder coercitivo, que a propriedade é garantida. 

Aborda a necessidade de se estabelecer algo mais que um pacto entre os homens para 

saírem do estado de guerra, uns contra aos outros, “um poder comum que os mantenha em 

respeito, e que dirija suas ações no sentido do benefício comum” (HOBBES, 1979, p.105). 

Este poder é consensualmente conferido “a um homem ou assembléia de homens”, que se 

chama Estado. Os indivíduos para evitar a “guerra de todos contra todos”, entregariam os seus 

direitos naturais, sua liberdade e propriedade a um só soberano: o Estado, que manteria o 

controle sobre todos. 

A essência do Estado é definida como “uma pessoa de cujos atos uma grande 

multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como 

autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar 

conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum” (HOBBES, 1979, p.106, grifos do 

autor). Para Hobbes “aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que 

possui poder soberano. Todos os restantes são súditos” (p.106). Existe uma submissão total 

dos súditos ao Estado tanto que “liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de 

oposição [...]” (p.129). Neste sentido, a liberdade dos súditos é pré-estabelecida pelo 

                                                 
14 Para Macpherson (1979) o estado de natureza em Hobbes não é uma análise do homem primitivo, mas uma 
abstração lógica tirada do comportamento dos homens na sociedade civilizada que foi socialmente adquirido. 
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soberano, ou seja, “está naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano permitiu: como 

a liberdade de comprar e vender, ou de outro modo realizar contratos mútuos; de cada um 

escolher sua residência, sua alimentação, sua profissão, e instruir seus filhos conforme achar 

melhor, e coisas semelhantes” (HOBBES, 1979, p.131). 

O poder do Estado é absoluto, ilimitado e indivisível15 e tão forte que é comparado por 

Hobbes ao Leviatã, monstro bíblico do “capítulo 41 de Jó”, em que Deus, após ter 

estabelecido o grande poder a este, o chamou de “Rei dos Soberbos” (HOBBES, 1979, p.191). 

O poder do soberano é tão ilimitado que lhe permite controlar a propriedade dos súditos. 

Hobbes colocou um limite à pretensão burguesa de autonomia em que o proprietário 

faça do seu bem o que queira, pois na sua perspectiva, todas as terras e bens deveriam ser 

controlados pelo soberano 16. Este poder ilimitado dado ao Estado, controlando a propriedade 

privada, fez com que essa teoria não fosse suficiente para a burguesia em ascensão. Um 

direito aos bens que dependa do consentimento do governante vai de encontro à pretensão da 

burguesia de controlar o poder do Estado enquanto classe (Cf. RIBEIRO, 1993). 

Enfim, a sociedade civil em Hobbes é antitética ao estado de natureza e só torna-se 

possível se submetida a um Estado absolutista com poder ilimitado em que os homens 

tornam-se seus súditos com total subserviência. O Estado tem o poder absoluto de controlar os 

súditos que lhe entregaram sua liberdade, em troca da vida em segurança e da posse da 

propriedade. Neste contrato social estabelecido voluntariamente entre os homens, esses se 

tornam súditos submetidos ao controle do Estado, portador de poder absoluto. Assim, pode-se 

inferir que na concepção de relação Estado/sociedade de Hobbes, o controle social é exclusivo 

do Estado absoluto – sem qualquer controle externo - sobre os membros da sociedade, que se 

tornam seus “súditos”. 

 

1.1.2 LOCKE: PODER DO ESTADO LIMITADO À GARANTIA DOS DIREITOS 

NATURAIS 

 

Locke (1632-1704) foi o pensador inglês que colocou a tradição contratualista na 

direção de resistência ao absolutismo, impondo limites ao poder do Estado, submetendo-o às 

                                                 
15 A posição de Hobbes em defesa de um Estado absoluto e indivisível pode ser explicada devido à situação 
histórica em que nasce sua reflexão: a disputa entre rei e parlamento na Inglaterra que deu origem à guerra civil e 
à conseqüente dissolução do Estado. Este pensador considerava responsável por essa dissolução a defesa da 
divisão do poder soberano entre o monarca e o corpo legislativo (Cf. BOBBIO, 1998, p.112). 
16 A proposta de restauração absolutista de Hobbes não prosperou na Inglaterra, e a intervenção do Estado no 
controle da propriedade não agradou à burguesia em ascensão, que aspirava autonomia sobre sua propriedade. 
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leis e dando o direito de resistência à comunidade quando este não visar à garantia do direito à 

vida, à liberdade e aos bens, que chamou de propriedade. 

No estado de natureza de Locke o trabalho era o fundamento originário da 

propriedade. Com o advento do dinheiro surgiu o comércio e uma nova forma de aquisição da 

propriedade levando à concentração de riquezas, à desigualdade e ao risco da propriedade ser 

transgredida. É a necessidade de impedir a sua infração que leva os homens a se unirem e 

estabelecerem livremente entre si um contrato social cujo objetivo é a preservação da mesma. 

Esse contrato é um pacto de consentimento para preservar e consolidar os direitos que os 

indivíduos possuíam originalmente no estado de natureza (Cf. MELLO, 1993). 

Hobbes adotou a doutrina do direito natural17 para reforçar o poder do Estado ao 

idealizar um estado de natureza em que existia uma guerra de todos contra todos necessitando 

de um Estado forte capaz de instituir a propriedade privada e promover a paz. Enquanto 

Locke adotou tal doutrina para limitar o poder do Estado como garantidor da propriedade 

existente no estado natural. A sociedade civil em Locke é substituta do estado de natureza que 

se degenera em conflitos, para proteção da propriedade e da vida ameaçadas, aperfeiçoando as 

relações entre os homens. A sociedade civil não suprime o estado natural, mas o aperfeiçoa 

respeitando os direitos naturais nele existentes. 

Existe uma contraposição clássica entre Hobbes e Locke sobre as concepções de poder 

que implicam em diferenças nas bases do contrato social estabelecido consensualmente entre 

os homens para saírem do estado de natureza e fundarem a sociedade civil. Bobbio & Bovero 

(1994, p.75) resumem esta contraposição: “enquanto para Hobbes o poder é absoluto, 

indivisível e irresistível, para Locke, ao contrário, é limitado, divisível18 e resistível”. 

Os direitos naturais para Locke, diferente de Hobbes, são uma garantia contra o poder 

absoluto do Estado. Estes direitos nascendo com os indivíduos não podem ser violados, mas 

devem ser assegurados na sociedade política. 

 Em Locke, os homens abrem mão da total liberdade existente no estado de natureza e, 

através de um pacto de consentimento, se submetem a um poder com o objetivo de preservar a 

propriedade: 
                                                 
17 Bobbio (1998a, p.41) afirma que Hobbes ao adotar a doutrina do direito natural para reforçar o poder do 
Estado e não para limitá-lo como faz Locke, usa meios jusnaturalistas para alcançar objetivos positivistas. 
Assim, Hobbes apesar de pertencer à tradição do jusnaturalismo, é também considerado precursor do positivismo 
jurídico (Cf. BOBBIO, 1998a). 
18 Locke é conhecido como o teórico da monarquia constitucional, sistema político baseado na dupla distinção 
entre as duas partes do poder: o parlamento e o rei, e entre as duas funções do Estado: a legislativa e a executiva. 
Há uma correspondência entre essas duas distinções – o poder legislativo emana do povo representado no 
parlamento e o poder executivo é delegado ao rei pelo parlamento (Cf. BOBBIO, 1998, p.115). O poder 
executivo é subordinado ao poder legislativo que é supremo. 
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[...] e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros 
que estão já unidos, ou que pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da 
liberdade e dos bens que chamo de “propriedade”. O objetivo grande e principal, 
portanto, da união dos homens em comunidade, colocando-se eles sob governo, é a 
preservação da propriedade (LOCKE, 1978, p. 82).  
 

Desta forma, o poder do Estado é submetido aos “limites das leis” e este “não pode 

tirar a qualquer homem parte da sua propriedade sem consentimento dele; porquanto, sendo a 

preservação da propriedade o objetivo do governo e a razão de entrarem os homens em 

sociedade [...]” (LOCKE, 1978, p.88). 

O cerne do pensamento de Locke é o limite ao poder do Estado em função do respeito 

e conservação dos direitos naturais19 à vida, à liberdade e à propriedade anteriores à sociedade 

política. É aí que se localiza o núcleo originário do liberalismo clássico: uma teoria dos 

limites do poder do Estado, decorrente da pressuposição da existência de direitos naturais 

precedente à formação do poder político, cabendo a este a preservação dos mesmos. É por 

isso que Locke é considerado o pai do liberalismo. O Estado é limitado pela lei natural, ou 

seja, o direito natural mais sagrado à propriedade que é um bem supremo e que o Estado não 

pode interferir, apenas protegê-lo através das leis. 

É importante ressaltar que na visão de Locke, os indivíduos que têm direitos políticos 

são todos proprietários20. O Estado, que é composto pelo legislativo e executivo, tem o poder 

auferido por esses proprietários para proteção de sua propriedade e de si mesmos. “Se o 

Estado não cumprir seu mandato, os membros da sociedade civil têm o direito e o poder para 

dissolvê- lo” (CARNOY, 1990, p. 30). 

O jusnanuralismo constitui o pressuposto filosófico do liberalismo porque fundamenta 

os limites do poder do Estado moderno baseado em uma concepção hipotética da natureza do 

homem que prescinde de toda verificação empírica e de toda prova histórica. A sua base é a 

concepção individualista da sociedade, segundo a qual primeiro existe o indivíduo singular 

com seus interesses e suas carências que tomam a forma de direitos, e depois a sociedade. 

Essa sociedade é um corpo artificial criado pelos indivíduos para a satisfação de seus 

interesses e carências e o mais amplo exercício de seus direitos (Cf. BOBBIO, 1995, p. 12-6). 

                                                 
19 A doutrina dos direitos naturais está na base das Declarações dos Direitos proclamadas nos Estados Unidos da 
América do Norte/1776 e na França revolucionária/1789, “através das quais se afirma o princípio do Estado 
liberal como Estado limitado: O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e não 
prescritíveis do homem (art. 2º. Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789)” (BOBBIO, 1995, 
p.13). Essa primeira Declaração foi o primeiro passo para a tutela jurisdicional internacional dos direitos do 
cidadão contra o Estado (BOBBIO, 1998 a, p.71). 
20 Ver Carnoy (1990, p.30) e Bobbio (1998a, p.245). 
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Historicamente, o Estado liberal nasceu da erosão progressiva do poder absoluto do rei 

e das rupturas revolucionárias da Inglaterra no século XVII e da França no final do século 

XVIII. Locke vivenciou os períodos intempestivos da Inglaterra, assistiu à Guerra Civil e à 

instauração do poder absoluto de Cromwell. Tornou-se o teórico do ideal da sociedade inglesa 

- a do modelo mercantil - que exigia uma segurança vantajosa para o desenvolvimento da 

livre iniciativa no domínio da economia21. 

Segundo Bobbio (1998a) o estado de natureza de Locke seria o local das relações 

econômicas - “momento precedente e determinante do político” - que “se transforma em uma 

sociedade dominada pelas leis da livre concorrência econômica, elas também naturais” 

(p.206). Assim, esboça-se um contraste: a sociedade econômica como sociedade natural 

funciona enquanto estrutura básica, e a sociedade civil ou política como sociedade artificial 

funciona enquanto superestrutura (Cf. BOBBIO, 1998 a, p.206). Esta última não suprime a 

sociedade natural, mas a conserva e a aperfeiçoa, ou seja, o Estado tem sua atuação pautada 

pelo respeito aos direitos naturais, principalmente, o direito à propriedade. Os limites 

impostos ao poder do Estado são no sentido deste não interferir no poder econômico, ou seja, 

na capacidade de cada indivíduo acumular bens. Desta forma, o poder político é limitado para 

a garantia da expansão do poder econômico. Nas palavras de Bobbio (1998a, p.224): “toda 

concepção lockiana do Estado poderia ser resumida em uma fórmula: o poder político a 

serviço do poder econômico” (Grifos do autor). 

Para Locke o poder político, em última instância, está no “povo” que conserva ou 

destitui seus representantes no poder legislativo de acordo com seu desempenho na defesa da 

propriedade, conforme sua obra Segundo tratado sobre o governo. Entretanto, observa-se que 

o “povo” - que para Locke era a sociedade dos proprietários22 – mantém o controle sobre o 

poder supremo civil que é o legislativo, no sentido de que este cumpra o dever que lhe foi 

confiado: a defesa e a garantia da propriedade. O poder político é limitado23 pela conservação 

                                                 
21 Para melhor descrição da época em que Locke viveu, ler “a vida de Locke” em Bobbio (1998, p.81). 
22 Ver Bobbio (1998a, p. 245). 
23 Esse poder civil tem 4 limites descritos por Locke no Capítulo XI da sua obra anteriormente referida, quais 
sejam: 1) tendo os homens, transferido ao poder civil a capacidade de conservar e proteger seus bens, “este não 
pode ter mais poder do que lhe dão”. Para Bobbio (1998a, p.224) este limite é o marco fundamental de um 
Estado liberal: deriva da existência de direitos naturais inalienáveis e invioláveis, dos quais o indivíduo não pode 
ser despojado pelo poder civil; 2) o poder legislativo não pode governar por meio de decreto extemporâneos e 
arbitrários, mas está na obrigação de dispensar justiça e decidir dos direitos dos súditos mediante leis 
promulgadas. O poder do governo deve ser exercido mediante os limites das leis estabelecidas; 3) o poder 
supremo não pode tirar de qualquer homem parte de sua propriedade sem consentimento dele, pois é a 
preservação da propriedade o objetivo do governo e a razão dos homens entrarem em sociedade; 4) o poder 
legislativo derivado do povo por concessão voluntária não pode transferir a autoridade de fazer leis para outras 
mãos. 
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dos direitos naturais regidos pela liberdade econômica. A transgressão destes direitos pelo 

poder político implica em reação do povo. 

O direito de resistência do povo contra a opressão de governantes que rompam o pacto 

de servir ao bem comum e preservar a propriedade, a liberdade e a vida foi explicitado no 

XIX Capítulo do Segundo tratado sobre o governo. Em Locke, o poder executivo é 

subordinado ao legislativo e o povo tem direito de resistir a este primeiro, caso empregue a 

força sem autoridade. “Em todos os estados e condições, o verdadeiro remédio contra a força 

sem autoridade é opor- lhe a força” (LOCKE,1978, p.95). 

A partir do exposto, pode-se afirmar que em Locke o controle social, ou seja, o 

controle do “povo” (proprietários) sobre o poder político do Estado é no sentido de limitar sua 

ação à garantia dos direitos naturais do indivíduo à propriedade, à vida e à liberdade, através 

da vigilância ao cumprimento das leis e, quando essas forem desrespeitadas, através da 

resistência pelo uso da força para a dissolução deste poder e instituição de um novo, que 

respeite os referidos direitos. Estão aqui as raízes do entendimento do controle social na 

doutrina do Estado liberal: controle sobre o poder político no sentido deste não interferir na 

economia, ou seja, para garantir a liberdade econômica. Em outras palavras, o poder político 

do Estado está limitado à garantia da liberdade individual à propriedade, na perspectiva da 

liberdade econômica ilimitada.  

 

1.1.3 ROUSSEAU: PODER DO ESTADO LIMITADO PELA VONTADE GERAL 

 

Rousseau, expressão do pensamento iluminista e considerado o teórico da democracia 

radical, tem uma concepção de sociedade civil inversa à de Hobbes e à de Locke: a guerra de 

todos contra todos estaria na sociedade civil e não no estado de natureza como em Hobbes, e 

não seria o aperfeiçoamento do estado de natureza para a garantia da propriedade como em 

Locke, mas a instalação do caos e da corrupção do homem com o advento da propriedade. 

Para Rousseau (1978, p. 259) “o verdadeiro fundador da sociedade foi o primeiro que, tendo 

cercado um terreno, lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples 

para acreditá- lo”. 

O estado de natureza em Rousseau (1978) é descrito no Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens como uma história imaginária do estado 
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primitivo da humanidade24. Para este pensador a essência do homem é boa, desprovida do 

egoísmo – bom selvagem – e este vivia em estado originário de felicidade e igualdade 

sobrevivendo do que a natureza lhe dava. É a propriedade privada, ou seja, a divisão entre o 

meu e o teu que acaba este estado de felicidade e igualdade e dá origem à sociedade civil. Esta 

corrompe o homem e dá fim ao estado de natureza, implantando a desigualdade. Para este 

teórico “há, de um lado, concorrência e rivalidade, de outro, oposição de interesses e, de 

ambos, o desejo oculto de alcançar lucros a expensas de outrem. Todos esses males 

constituem o primeiro efeito da propriedade e o cortejo inseparável da desigualdade nascente” 

(p. 267). O direito à propriedade rompeu a igualdade existente no estado de natureza gerando 

a desigualdade. Rousseau conclui, na referida obra, que a desigualdade era quase nula no 

estado de natureza e “deve sua força e seu desenvolvimento a nossas faculdades e aos 

progressos do espírito humano, tornando-se afinal, estável e legítima graças ao 

estabelecimento da propriedade e das leis” (p. 282). 

A sociedade civil em Rousseau era a descrição da realidade, observada em sua época, 

de luta da classe burguesa pelo domínio político: “a sociedade nascente foi colocada no mais 

tremendo estado de guerra” (ROUSSEAU, 1978, p. 268) e era marcada pela existência 

exclusiva de interesses privados. Para dar ordem ao caos instalado com a sociedade civil 

concebeu, no seu trabalho O Contrato Social (1762), um Estado que garantiria a liberdade e a 

igualdade. O Estado teria como missão moralizar e retificar as distorções provocadas pela 

sociedade civil. 

O contrato social preservaria a igualdade originária do estado de natureza através de 

uma autoridade legislativa que representasse a vontade geral. Para este autor o poder do 

Estado reside no povo, que renunciou à sua liberdade em favor do Estado e este, por sua vez, 

é a vontade geral. Para Rousseau (1978a)  

 

Só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua 
instituição, que é o bem comum [...] Ora somente com base nesse interesse comum é 
que a sociedade deve ser governada [...] Afirmo, pois, que a soberania, não sendo 
senão o exercício da vontade geral, jamais pode alienar-se, e que o soberano, que nada 
é senão um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo (p. 43-4). 
 
   

                                                 
24 Segundo Bobbio & Bovero (1994, p. 55) sua concepção de desenvolvimento histórico é triádica – estado de 
natureza, sociedade civil e república fundada no contrato social, em que o momento negativo, que é o segundo, 
aparece colocado entre dois momentos positivos. 
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O Estado é o corpo político síntese das vontades individuais, expressão da vontade 

geral. A finalidade do Estado é o bem comum, seu alicerce é a vontade ge ral e o exercício 

dessa é a soberania que é a base da democracia de Rousseau. 

Definiu o governo – corpo administrativo do Estado – como órgão limitado pelo poder 

do povo, e não como um corpo autônomo. Assim, qualquer forma de governo que se adote 

terá que se submeter ao poder soberano do povo. Rousseau defende o governo republicano 

com legitimidade e sob controle do povo: “As leis não são, propriamente mais do que as 

condições da associação civil. O povo, submetido às leis, deve ser o seu autor. Só àqueles que 

se associam cabe regulamentar as condições da sociedade” (ROUSSEAU, 1978a, p. 55).  

A garantia do interesse público sobre o interesse privado nos negócios públicos para 

evitar-se a corrupção é explicitada na democracia rousseauniana: “Nada mais perigoso que a 

influência dos interesses privados nos negócios públicos; o abuso da lei pelo Governo é mal 

menor do que a corrupção do Legislador, conseqüência infalível dos desígnios particulares” 

(ROUSSEAU, 1978a, p.84). Outro aspecto importante abordado é o retorno ao povo dos 

impostos arrecadados, ou seja, o controle sobre os recursos públicos para que estes sejam 

alocados em benefício do povo, nas palavras de Rousseau (1978a):  

 

Não é pela quantidade dos tributos que deve se medir o ônus, mas sim pelo caminho 
que têm de fazer para voltar às mãos de que saíram. Quando esta circulação é rápida e 
bem estabelecida, não importa que se pague muito ou pouco, pois o povo será sempre 
rico e as finanças andarão sempre bem. Ao contrário, por pouco que o povo dê, 
quando esse não lhe volta, ele, dando sempre, logo se esgotará: o Estado jamais será 
rico e o povo sempre será miserável (p. 94). 
 
 

Em toda a obra de Rousseau – O Contrato Social – perpassa a idéia do poder 

pertencente ao povo e/ou sob seu controle. Defende o governo republicano com legitimidade 

e sob controle do povo (Cf. ROUSSEAU, 1978a, p.55). Para este pensador “o poder 

legislativo pertence ao povo e não pode pertencer senão a ele” (p.74). Afirma que “o ato que 

institui o Governo não é de modo algum um contrato, mas uma lei” (p.113), que por sua vez é 

ato da vontade geral, portanto existe “um único contrato no Estado, o da associação” - o 

contrato social (p.111). 

O poder soberano é limitado pelas convenções gerais, ou seja, “uma convenção do 

corpo (da nação) com cada um de seus membros: convenção legítima por ter como base o 

contrato social” (ROUSSEAU, 1978a, p. 50). Este limite é inerente a sua origem enquanto 

expressão da vontade geral. 
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Para Rousseau uma vontade não se representava, mas, reconheceria representantes em 

nível de governo. Considerava necessária uma grande vigilância em relação ao executivo, por 

sua tendência a agir contra a autoridade soberana, e afirmava que não se deveria descuidar dos 

representantes, cuja tendência é de agirem em nome de si mesmos e não em nome daqueles 

que representam. Para não se perpetuarem em suas funções, seria conveniente que fossem 

trocados com uma certa freqüência. O soberano é o povo, entendido como vontade geral, 

pessoa moral coletiva livre e corpo político dos cidadãos. O governante não é o soberano, mas 

o representante da soberania popular. A teoria de Rousseau inspirou a Revolução Francesa de 

178925. 

Monteiro (1987, p.95) afirma que a teoria formulada por Rousseau é essencialmente 

democrática por estabelecer a legitimidade da autoridade e da soberania do Estado, decorrente 

da vontade do povo. Para esta autora nascia, desta maneira, o pilar conceitual sobre o qual 

repousa o democratismo contemporâneo: a noção de soberania popular. Porém, destaca que o 

pensamento de Rousseau tem como referencial um homem abstrato, limitando-se a entender a 

história como um instrumento da razão abstrata materializada na passagem do estado de 

natureza, um arranjo conceitual, à sociedade organizada, “um absoluto posteriori”. Coube ao 

materialismo histórico superar a perspectiva idealista da racionalidade que é a-histórica, 

compreendendo o processo histórico, “cuja racionalidade imanente decorre da ação concreta 

de homens concretos, em circunstâncias concretas” (MONTEIRO, 1987, p. 99). 

Apesar de Rousseau ser jusnaturalista, não foi defensor do liberalismo político tal 

como Locke. Concebeu um Estado que deveria intervir para assegurar um certo grau de 

igualdade. Para ele, a finalidade de todos os sistemas de legislação se resumia na liberdade e 

na igualdade: “Precisamente por sempre tender a força das coisas destruir a igualdade, a força 

da legislação deve sempre tender a mantê- la” (idem, p. 66-67).  

Rousseau, como os demais jusnaturalistas, teve a preocupação com a criação de 

formulações teóricas que defendessem um Estado de direito, ou seja, um Estado cujo poder 

deve ser exercido dentro das normas jurídicas preestabelecidas. No entanto, diferente 

daqueles, seu Estado de direito teve como eixo um Estado democrático em que o poder desse, 

não só era limitado pelo povo, mas governado pela vontade geral (Cf. TEIXEIRA, 1998). 

Teixeira (1998, p.205) ressalta que a diferença da teoria de Estado de Rousseau da teoria do 

liberalismo clássico na sua vertente jusnaturalista “salta aos olhos” pois, enquanto a teoria dos 

direitos naturais busca motivos para limitar o poder do Estado frente ao abuso do poder, a 

                                                 
25 Ver Nascimento (1993). 
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teoria democrática de Rousseau considera que o único remédio para limitar tal poder é atribuí-

lo à vontade geral que por sua natureza não pode abusar deste. Pode-se afirmar desta forma 

que, na perspectiva de Rousseau, o povo controla o Estado, já que esse é expressão da vontade 

geral. O controle social é do povo sobre o Estado para a garantia da soberania popular. 

Entre os jusnaturalistas a expressão sociedade civil foi empregada como sinônimo de 

Estado - enquanto pacto voluntário entre os homens para regular as relações naturais – e como 

antítese à sociedade natural, uma sociedade artificial. Porém, os jusnaturalistas aqui 

estudados, diferem quanto às concepções do contrato social que funda esta sociedade civil: 

dando total poder ao Estado como em Hobbes, restringindo este poder à garantia da liberdade 

individual da propriedade como em Locke, e colocando este poder nas mãos do povo como 

em Rousseau. É a partir desta concepção de pacto social que se pode inferir a concepção de 

controle social destes contratualistas: em Hobbes, controle total do Estado absoluto sobre os 

súditos para acabar com a guerra de todos contra todos e para garantir a segurança e a posse 

da propriedade; em Locke, controle do “povo” – enquanto proprietários – sobre o Estado 

limitando seu poder à garantia dos direitos naturais (propriedade); e em Rousseau, controle 

total do povo – enquanto vontade geral – sobre o Estado, ou seja, o limite do poder do Estado 

está na sua essência de representar a vontade geral. 

 

 

1.2 CONCEPÇÕES DE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL EM GRAMSCI E AS 

PERSPECTIVAS DE CONTROLE SOCIAL 

 

Para o estudo da sociedade civil, tanto Marx como Gramsci, têm como ponto de 

referência o conceito de Hegel, que inaugura a concepção moderna de sociedade civil como 

esfera conflitiva dos cidadãos, distinta do âmbito privado da família e das instituições 

públicas do Estado. É necessário ressaltar que essa origem será duramente criticada e se 

afirmarão conceitos inteiramente diferenciados seja na formulação metodológica (abstrações 

reais e não formais), seja no conteúdo específico: afirmarão o caráter de classe desse Estado e 

a questão da totalidade contraditória26. 

O conceito de sociedade civil de Marx parte da crítica ao idealismo hegeliano para 

elaborar os fundamentos da sua teoria da realidade social baseada nas condições materiais de 

existência. Nas palavras de Marx (1982) no Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia 

                                                 
26 Cf. Dias (2004b). 
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Política: “O meu primeiro trabalho, empreendido para resolver as dúvidas que me assaltavam, 

foi uma revisão crítica da filosofia hegeliana do direito [...].” 

Gramsci também indica explicitamente a sua relação com o pensamento de Hegel no 

Caderno nº 6: “É preciso distinguir a sociedade civil tal como é entendida por Hegel e no 

sentido em que é muitas vezes usada nestas notas (isto é, no sentido de hegemonia política e 

cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado) do 

sentido que lhe dão os católicos [...]”. 27  

Hegel, expressão do idealismo objetivo28 alemão, inaugura uma nova antítese29: 

sociedade civil e sociedade política. De acordo com Bobbio (1997, p.49) pela primeira vez a 

sociedade civil não compreende mais o Estado na sua globalidade, mas representa apenas um 

momento no processo de formação do mesmo. Para este autor, a sociedade civil hegeliana 

representa o primeiro momento de formação do Estado, ou seja, o Estado jurídico-

administrativo, que tem a tarefa de regular relações externas. Já o “Es tado propriamente dito 

representa o momento ético-político, cuja tarefa é realizar a adesão íntima do cidadão à 

totalidade de que faz parte [...] a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado representa 

a distinção entre um Estado inferior e um Estado superior” (idem, p. 42). Bovero (1994, 

p.110) chama a atenção para o fato de que apesar de Hegel ser um crítico ferrenho do 

jusnaturalismo, ele persegue a mesma meta de uma justificação racional do Estado, de modo 

que a filosofia hegeliana continua a ser a filosofia do Estado-razão, ainda que diversa da 

jusnaturalista, pois Hegel atribui a racionalidade ao Estado30.  

No pensamento de Hegel a sociedade civil é o momento que sucede a família como 

lugar de satisfação das necessidades. Para ele as classes sociais surgem com a dissolução da 

unidade familiar e com a oposição de diferentes interesses econômicos dos grupos que geram 

a anarquia generalizada que põe em risco a sobrevivência da sociedade. Para superar este 

estado de anarquia da sociedade civil surge o Estado como princípio superior ordenador que 

faz prevalecer o interesse geral sobre os interesses particulares (Cf. TONET, 1990). 

 

 

                                                 
27 GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Vol. 3, Maquiavel notas sobre o Estado e a Política. Civilização 
Brasileira: 2000, p. 225. 
28 No idealismo objetivo de Hegel, o real existe mas, sua essência é um conceito construído. 
29 Sociedade civil era sinônimo de Estado nas duas antíteses anteriores: no modelo aristotélico, em que a antítese 
era entre fa mília e Estado, e no modelo jusnaturalista, em que a antítese era entre estado de natureza e Estado. 
30 Para Semeraro (1999, p. 124) a maior contribuição filosófica de Hegel foi ter analisado o indivíduo no interior 
da totalidade. Distanciando-se do direito natural, “percebe que a sociedade moderna é formada de indivíduos 
particulares ligados entre si pelo sistema das necessidades e pelo trabalho”. 
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1.2.1 A CONCEPÇÃO DE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL EM MARX E 

DETERMINISMO ECONÔMICO 

 

Em Marx a sociedade civil é tratada como estrutura, expressão da configuração das 

relações sociais que emergem das relações de produção: 

 

A minha investigação desembocava no resultado de que tanto as relações jurídicas 
como as formas de Estado não podem ser compreendidas por si mesmas nem pela 
chamada evolução geral do espírito humano, mas se baseiam, pelo contrário, nas 
condições materiais de vida cujo conjunto Hegel resume, seguindo o precedente dos 
ingleses e franceses do século XVIII, sob o nome de “sociedade civil”, e que a 
anatomia da sociedade civil precisa ser procurada na economia política (MARX, 1982, 
p.301). 
 

O pressuposto fundamental de sua teoria é que as condições materiais de existência 

constituem a base do todo social: “Vê-se já aqui que esta sociedade civil é a verdadeira fonte, 

o  verdadeiro cenário de toda a história [...] A sociedade civil abrange todo intercâmbio 

material dos indivíduos, no interior de uma fase determinada de desenvolvimento das forças 

produtivas” (MARX, 1993, p. 52-3). 

Para Marx & Engels (1998, p.6) “cada uma das etapas de desenvolvimento da 

burguesia foi acompanhada de um processo político correspondente”. Segundo esses autores, 

“a sociedade burguesa moderna, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu os 

antagonismos de classes [...] Toda a sociedade está se dividindo, cada vez mais, em dois 

grandes campos hostis, em duas grandes classes em confronto direto: a burguesia e o 

proletariado” (MARX & ENGELS, 1998, p.5). Pode-se afirmar que da sociedade civil 

emanam interesses de classes provenientes da sua contradição básica entre capital e trabalho. 

O Estado funciona como administrador dos conflitos advindos das relações sociais de 

produção da sociedade civil (estrutura econômica), controlando o conjunto da sociedade para 

manutenção do domínio da classe economicamente dominante. Nesta perspectiva, o controle 

social é entendido enquanto controle exclusivo dessa classe, através do Estado, sobre o 

conjunto da sociedade com a finalidade de garantir a reprodução ampliada do capital. 

A concepção do político ou do Estado em Marx não deve ser compreendida como 

simples reflexo mecânico das relações de produção capitalistas, pois esta concepção foi 

elaborada a partir das suas análises de conjunturas históricas específicas, levando em conta 

mediações particulares. Dias (2004b), afirma que elas não são o mero reflexo porque são o 

produto da dinâmica das leis tendências, das leis de movimento da sociedade.  
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O Estado para Marx é um Estado de classe, “quer dizer, Estado de uma sociedade 

dividida em classes”. Este Estado “representa o produto de uma relação com a totalidade das 

relações sociais, isto é, o Estado representa a relação dos interesses das classes dominantes 

com os das outras classes sociais” (TONET, 1990, p.110). O comportamento do Estado é 

função do grau de desenvolvimento das lutas de classe em cada formação social (Cf. TONET, 

1990, p.111-113). 

Gramsci denunciava a “esterilização operada pelos socialistas positivistas nas 

doutrinas de Marx,”31 que tinham posições deterministas. Combateu as reduções 

economicistas que conduziam à imobilidade e à omissão, a partir da concepção da causalidade 

do desenvolvimento econômico em uma seqüência mecânica de etapas, em que o socialismo 

estaria a reboque do capitalismo.32  

Gramsci (1999), nos seus Cadernos do Cárcere, faz uma importante observação 

criticando a concepção que defende o reflexo mecânico entre estrutura e superestrutura: 

 

 A pretensão (apresentada como postulado essencial do materialismo histórico) de 
apresentar e expor qualquer flutuação da política e da ideologia como uma expressão 
imediata da infra-estrutura, deve ser combatida, teoricamente, como um infantilismo 
primitivo, ou deve ser combatida, praticamente, com o testemunho autêntico de Marx, 
escritor de obras políticas e históricas concretas. Para este aspecto, são importantes 
notadamente o 18 Brumário e os escritos sobre a Questão oriental, mas também 
outros (Revolução e contra-revolução na Alemanha, a guerra civil na França  e 
menores). [...] Poder-se-á observar quantas cautelas reais Marx introduz em suas 
investigações concretas, cautelas que não poderiam encontrar lugar nas obras gerais 
[...] (GRAMSCI, 1999, p.238). 
 

 

 Neste sentido, Gramsci (2000, p. 49-50) no Caderno 13, ao fazer a crítica ao 

economicismo,33 coloca a conexão entre “a afirmação de Engels34 de que a economia só em 

‘última análise’ é o motor da história (nas duas cartas sobre a filosofia da práxis ...)”, e o 

“trecho do prefácio à Crítica da economia política, onde se diz que os homens adquirem 

consciência dos conflitos que se verificam no mundo econômico no terreno das ideologias”.  

                                                 
31 Gramsci (1966) Socialismo e fascismo – L’Ordine Nuovo: 1921-1922. Turim, Einaudi. Apud Semeraro (1999, 
p.151).  
32 Cf. Semeraro (1999, p.150). 
33 Gramsci (2000, p.69) afirma que o economicismo tem a “convicção férrea de que existem leis objetivas para o 
desenvolvimento histórico, do mesmo caráter das leis naturais, acrescida da persuasão de um finalismo fatalista 
similar ao fatalismo religioso”. 
34 Engels, na carta a Bloch resume sua posição quanto aos fundamentos do materialismo histórico, de que o 
econômico só é determinante em “última análise”: “Nem Marx nem eu alguma vez afirmamos, uma vez sequer, 
algo mais do que isso. Se alguém o modifica, afirmando que o fato econômico é o único fato determinante, 
converte aquela tese numa frase vazia, abstrata, absurda” (MARX E ENGELS, Obras escolhidas, vol. 3, p. 284).  
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 Gramsci recusa a visão puramente instrumental do Estado que, “ao reduzí- lo à pura 

‘vontade dos dominantes‘, não permite captar o complexo jogo das contradições. As forças 

antagônicas em presença, se e quando praticam essa visão redutora, acabam por não perceber 

a natureza e as formas de intervenção estatal concreta na luta social” (DIAS, 2002, p. 02). 

Neste direção Dias (2002, p. 03) afirma que o Estado  

 

 Não pode ser reduzido à mera vontade dos dominantes como se as contradições 
classistas (entre as classes e interclasses) não existissem e não determinassem o 
sentido das formas de fazer política. As classes subalternas, se assim procedem, ficam 
prisioneiras de um politicismo dês-historicizado, irmão gêmeo do economicismo: 
formas do mais acabado pensamento burguês.         

  

Gramsci vai resgatar a força mobilizadora do marxismo, que ao contrário do 

“objetivismo materialista”, ressaltava a importância da iniciativa política e da organização das 

massas (Cf. SEMERARO, 1999, p.150). Gramsci (2000, p.53), afirma que “é necessário 

combater o economicismo não só na teoria da historiografia, mas também e sobretudo na 

teoria e na prática políticas.” Ele rompe e se contrapõe ao determinismo mecanicista da II 

Internacional. Expõe nos Cadernos do Cárcere uma teoria da transição que tem como eixo o 

conceito de hegemonia contrário ao economicismo que desconsidera as “expressões de 

vontade, de ação e de iniciativa política e intelectual” (GRAMSCI, 2000, p. 48). Uma 

hegemonia que é política e econômica, pois,  

 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 
interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que se 
forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 
sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 
sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 
hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica, não pode 
deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 
núcleo decisivo da atividade econômica (GRAMSCI, 2000, p.48). 

 

 De acordo com Semeraro (1999, p.105), a “filosofia da práxis” de Gramsci tem como 

programa-base o desenvolvimento das “dimensões críticas do marxismo, contrapondo-se e 

superando tanto o idealismo especulativo como o materialismo vulgar [...] Contra o idealismo 

de Croce e Gentile, Gramsci afirma o caráter fundamental das componentes materiais da 

realidade; contra o marxismo ‘vulgar’ defende a função ativa das superestruturas”. 
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A obra de Gramsci é marcada pela centralidade da política.35 Segundo Coutinho 

(1994), Gramsci utiliza dois conceitos de política ao longo de sua obra: um “amplo” e um 

“restrito”. O conceito amplo está expresso no que Gramsci chamou de “catarse”, qual seja: 

 

 Pode-se empregar a expressão “catarse” para indicar a passagem do momento 
meramente econômico (ou egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a 
elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto 
significa, também, a passagem do “objetivo ao subjetivo” e da “necessidade a 
liberdade”. A estrutura de força exterior que esmaga o homem, assimilando-o e 
tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma 
nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas (GRAMSCI, 1999, p.314). 

 

Enquanto “catarse”, a política para Gramsci é o momento de articulação entre o 

econômico ou “egoístico-passional” e o “ético-político” na consciência dos homens, passando 

a preponderar o interesse universal sobre o interesse particular, corporativo. Neste campo o 

homem é capaz, apesar de condicionado pelas estruturas econômicas, “de utilizar o 

conhecimento dessas estruturas como fundamento para uma práxis autônoma, para a criação 

de novas estruturas” ou “gerar novas iniciativas” (COUTINHO, 1994, p.106). Para Gramsci, o 

momento “catártico” torna-se “o ponto de partida de toda filosofia da práxis” (GRAMSCI, 

1999, p.314-315). 

O conceito de política em Gramsci, chamado por Coutinho (1994) de “restrito”, é o 

mesmo utilizado pela “ciência política”, o qual Gramsci faz uma crítica negando a abstração 

da natureza humana e inserindo-a no conjunto das relações sociais historicamente 

determinadas, relacionando a política com a totalidade e a história e mostrando que a divisão 

em governantes e governados resulta da divisão da sociedade em classes (COUTINHO, 1994, 

p.109-110). 

Concordamos com Dias (2002, p. 01) quando afirma que pensar a teoria política como 

“esfera separada do real ou mera determinação do ‘econômico’ é interditar a compreensão da 

natureza própria do real e da teoria [...] A teoria política seria um discurso vazio se examinada 

como exterioridade em relação à totalidade social ou como mero epifenômeno do 

‘econômico”.  

No economicismo 

 

 As forças produtivas são pensadas como tecnologia e apresentadas como base e motor 
da história. O marxismo é, assim, mutilado, transformado em um conjunto de 
dogmas. De redução em redução, cai-se na famosa contradição Trabalho-Capital, 

                                                 
35 Carlos Nelson Coutinho trata sobre esta centralidade no seu livro: Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento 
político. Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 45 e ss. 
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tomada, abstrata e universalmente [...] Todas as demais contradições acabam por 
‘desaparecer’, apresentando-se como epifenômenos. Reduz-se a totalidade do social a 
‘partes’ autonomizadas (DIAS, 2002, p. 16).  

 

 

1.2.2 A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL EM GRAMSCI 

  

 O uso da expressão sociedade civil em Gramsci é diferente do significado dado por 

Marx. Gramsci concebe a sociedade civil, não como estrutura, base material, mas como um 

momento da superestrutura, lugar em que se dá a formação do poder ideológico distinto do 

poder político, integrando um momento do Estado.  

A sociedade civil e a sociedade política, que compõem a superestrutura, e a sociedade 

econômica, que é a estrutura, constituem a totalidade social e estão dialeticamente articuladas. 

Esta relação dialética é expressa por Gramsci (1999, p.324) quando afirma que “entre a 

estrutura econômica e o Estado com a sua legislação e a sua coerção, está a sociedade civil, e 

esta deve ser radical e concretamente transformada não apenas na letra da lei e nos livros dos 

cientistas; o Estado é o instrumento para adequar a sociedade civil à estrutura econômica 

[...].” 

Gramsci inovou o conceito de sociedade civil, afastando-se da tradição jusnaturalista e 

indo além do ponto de vista de Hegel e de Marx. Ela não foi pensada em função do Estado 

para o qual tudo deveria ser direcionado como pensava Hegel36. Igualmente, não se reduz 

exclusivamente às relações econômicas burguesas, como apresentam algumas interpretações 

da teoria de Marx.  

É com base na complexificação das relações entre Estado e sociedade37, observada na 

conjuntura de sua época, que Gramsci formula o conceito de Estado, não rompendo com o 

                                                 
36 Coutinho (1998, p.28-36), ao analisar a visão de democracia de Gramsci articulada ao novo modelo de 
socialismo, afirma que esta é nova em relação ao pensamento liberal e à tradição marxista, remete diretamente 
aos clássicos da filosofia política – Rousseau e Hegel. Particularmente no seu conceito de hegemonia, assimila o 
que “ há de mais lúcido” nas reflexões desses dois clássicos. De Hegel, recolhe a “noção de ‘Estado ético’, com a 
qual [...] identifica a sua concepção de ‘sociedade regulada’ ou comunista”; além da “idéia de que as vontades 
são determinadas já no nível dos interesses materiais e econômicos”, e que “essas vontades passam 
objetivamente por um processo de universalização que leva à formação de sujeitos coletivos (as ‘corporações’ 
hegelianas se tornam em Gramsci os ‘aparelhos privados de hegemonia’)”. De Rousseau, recolhe “a concepção 
da política como contrato, como construção intersubjetiva de uma ‘vontade geral’ (que nele recebe o nome de 
‘vontade coletiva nacional-popular’)”.  
37 Gramsci (1999, p.236-237) tratando da “unidade dos elementos constitutivos do marxismo” afirma que esta “é 
dada pelo desenvolvimento dialético das contradições entre o homem e a matéria (natureza – forças materiais de 
produção). Na economia, o centro unitário é o valor, ou seja, a relação entre o trabalhador e as forças industriais 
de produção [...] Na política, é a relação entre o Estado e a sociedade civil”. 
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marxismo, mas considerando as novas configurações do capitalismo neste novo contexto 

histórico38. 

Para Gramsci (2000, p. 244), “na noção geral de Estado entram elementos que devem 

ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que o Estado = 

sociedade política + sociedade civil. Isto é, a hegemonia couraçada de coerção)”. 

Assim, o Estado abrange a sociedade política e a sociedade civil, para manter a 

hegemonia de uma determinada classe sobre a outra. Para Gramsci a democratização das 

funções do Estado é essencial e imprescindível para a superação do Estado enquanto órgão de 

coerção e manutenção dos privilégios e desigualdades39.  

Portanto, o Estado em Gramsci congrega além da sociedade política a sociedade civil 

com seus aparelhos de hegemonia que mantêm o consenso, ou seja, “Estado é todo o 

complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e 

mantém seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados [...]” (GRAMSCI, 

2000, p.331). E, para manter o consenso, o Estado incorpora demandas das classes 

subalternas. No Estado essas buscam ganhar espaços na sociedade civil40 na tentativa de criar 

uma nova hegemonia através da “guerra de posição”41. A história das classes subalternas “está 

entrelaçada à sociedade civil, é uma função ‘desagregada’ e descontínua da história da 

sociedade civil e, por este caminho, da história dos Estados ou grupos de Estados” 42 

(GRAMSCI, 2002, p. 139-140). 

                                                 
38 Como militante do partido Comunista da Itália, Gramsci vivenciou uma época de profundas mudanças 
econômicas e políticas: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, as mobilizações operárias na Europa, a 
consolidação dos regimes totalitários, a depressão econômica de 1929, a ascensão dos Estados Unidos a potência 
hegemônica mundial (Cf. SEMERARO, 1999, p.17). Mas, foi, principalmente, o crescimento do fascismo na 
Itália e as involuções políticas na URSS que levaram Gramsci a considerar a cultura e a sociedade civil como 
elementos fundamentais na construção da nova hegemonia política (idem, ibidem, p.25). “Gramsci atribuiu aos 
aspectos históricos e culturais e aos movimentos políticos da sociedade civil uma função decisiva na constituição 
duma nova hegemonia” (idem, ibidem, p.32). 
39 Ver SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: sua teoria, incidência no Brasil, influência no Serviço Social. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, São Paulo: Cortez, 1995, p. 71. 
40 Gramsci concebe a superação do Estado pela ‘sociedade regulada’: “Numa doutrina do Estado que conceba 
este como tendencialmente capaz de esgotamento e dissolução na sociedade regulada, o tema é fundamental. 
Pode-se imaginar o elemento Estado-coerção em processo de esgotamento à medida que se afirmam elementos 
cada vez mais conspícuos de sociedade regulada (ou Estado ético, ou sociedade civil)” (GRAMSCI, 2000, p. 244). 
Entretanto, “enquanto existir o Estado-classe não pode existir a sociedade regulada” (idem, ibidem, p. 223). 
41 Gramsci (2000, p. 262), a partir da análise do formato da sociedade civil no Oriente, em que o “Estado era 
tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa”, e no Ocidente, em que “havia entre o Estado e a sociedade 
civil uma justa relação” e essa tinha “uma robusta estrutura”, aborda a mudança da “guerra manobrada” aplicada 
no “Oriente em 1917, para a guerra de posição, que era a única possível no Ocidente”. Baseia-se na idéia de 
sitiar o aparelho de Estado com uma contra-hegemonia, criada pela organização de massa da classe trabalhadora 
e pelo desenvolvimento das instituições e da cultura da classe operária. É a luta pela consciência da classe 
operária (Cf. CARNOY, 1990, p. 110-111). 
42 No Caderno 25 Gramsci trata da “história dos grupos sociais subalternos”. 
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Em Gramsci não existe uma distinção entre Estado e sociedade civil, mas uma unidade 

orgânica: “por ‘Estado’ deve-se entender, além do aparelho de governo, também o aparelho 

‘privado’ de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2000, p.254-255). Liguori43 (2000, 

p.10), baseado em Togliatti (1958)44 observa a natureza metódica e não orgânica desta 

distinção sobre a qual Gramsci “chamara a atenção inclusive ao propor o conceito de ‘bloco 

histórico”. Neste sentido, assegura que “estrutura e superestrutura, economia, política e 

cultura são para Gramsci esferas unidas e ao mesmo tempo autônomas da realidade. Um dos 

pontos centrais do marxismo de Gramsci é não poder nem querer separar de modo 

hipostasiado nenhum aspecto do real (economia, sociedade, Estado, cultura)”. Dias (1999, 

p.77) coloca que a oposição entre as referidas esferas só é válida na perspectiva liberal45, pois 

do ponto de vista marxista esta é falsa. Para Dias (1999) a oposição não se dá entre sociedade 

civil e Estado e sim entre as classes e a forma estatal. 

A sociedade civil enquanto momento do Estado é um terreno de disputa de projetos de 

classes diferentes em busca da hegemonia46. Neste espaço se trava a luta de classes, podendo 

se construir a hegemonia das classes subalternas. Dias (1999, p.8) aborda a contraditoriedade 

da sociedade civil ao expor as duas formas de existência na mesma: “a do Trabalho e a do 

Capital com seus projetos classistas diferenciados e, portanto, com estratégias específicas de 

afirmação da sua natureza. A do Trabalho que tende, estrategicamente, à eliminação do 

Estado classista. A do Capital que necessita controlá-lo permanentemente” (DIAS, 1999, p. 

8). 

A partir do conceito gramsciano de Estado com sua função de manutenção de 

consenso de uma classe sobre a outra, através dos aparelhos privados da sociedade civil, o 

controle social ocorre na disputa entre as classes para obter hegemonia na sociedade civil e 

impor seus interesses na condução das ações do Estado. O controle social, nesta perspectiva, é 

o controle das classes e seria movido pela contraditoriedade presente na sociedade civil, ora 

                                                 
43 Guido Liguori, gramsciano, redator-chefe da tradicional revista italiana Critica Marxista. 
44 Liguori (2000) a partir de: P. Togliatti, ‘Gramsci e il leninismo’, em Stutdi gramsciani  (Roma: Riuniti, 1958), 
p. 441 - agora, também em Gramsci, organizado por E. Ragionieri (Roma: Riuniti, 1967), p. 179 e ss.  
45 Dias (2004b) afirma que a própria idéia de esferas é liberal. 
46 A hegemonia  é um conceito central no sistema de Gramsci, significa o predomínio ideológico dos valores e 
normas de uma classe sobre a outra. Este processo de formação de consensos acontece por meio dos aparelhos 
privados da sociedade civil. Segundo Dias (1996a), hegemonia é a capacidade que uma classe fundamental 
(subalterna ou dominante) tem de construir sua visão de mundo própria sobre o conjunto da sociedade. A 
hegemonia das classes subalternas implica a transformação das condições de sua existência na direção da 
construção de uma nova sociabilidade (Cf. DIAS, 1996a). 
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pendendo para a classe dominante, ora para as classes subalternas, a depender da correlação 

de forças47 entre essas. 

O controle social, do ponto de vista das classes subalternas, seria no sentido dessas 

serem capaz de, nas lutas sociais, alterarem a correlação de forças para caminhar no sentido 

de construir sua hegemonia. É a partir da correlação de forças que surge a possibilidade para 

que as classes subalternas estabeleçam algum controle sobre as ações do Estado. Vale 

ressaltar o aspecto contraditório em que se move o controle social, pois enquanto a sociedade 

civil se constitui em campo de luta de classes na disputa pela imposição de projetos 

societários diferentes ao conjunto da sociedade, este controle poderá ser maior de uma classe 

ou de outra em determinados momentos, de acordo com a capacidade destas em formar 

consensos em torno do seu projeto. 

Neste estudo observaremos qual o sentido político predominante no Conselho 

Nacional de Saúde, ou seja, que controle social se efetiva neste espaço, o das classes 

subalternas ou o das classes dominantes, no período de 1995 a 2002. Verificando a direção de 

suas propostas: defesa dos interesses das classes subalternas ao intercederem a favor do SUS e 

dos seus princípios, ou defesa dos interesses das classes dominantes ao reiterarem as reformas 

solicitadas pelos organismos financeiros internacionais, principalmente, as do Banco Mundial.   

 

  

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO LIBERAL CONTEMPORÂNEO DE 

SOCIEDADE CIVIL E O GRAMSCIANO 

 

1.3.1. O CONCEITO LIBERAL CONTEMPORÂNEO DE SOCIEDADE CIVIL: 

DICOTOMIA ESTADO/SOCIEDADE CIVIL 

 

A concepção de Estado e sociedade civil que tem prevalecido no debate 

contemporâneo é de inspiração liberal. Nessa concepção a sociedade civil é considerada como 

esfera autônoma, das livres atividades econômicas, regulada pelas regras “naturais” da 

liberdade econômica48. Ao longo da época moderna, ela significou o espaço próprio da 

burguesia, ou seja, a constituição daquelas relações que se formaram em torno do mercado, 

“da livre iniciativa e das normas que surgiram para regulamentar a propriedade particular na 

                                                 
47 Em Gramsci (2000, p. 36) a correlação de forças se expressa através da luta de classes na sociedade. Ele 
discorre como analisar uma correlação de forças no parágrafo 17 do Caderno 13. 
48 Ver em Semeraro (1999, p. 72) 
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complexa dinâmica das novas sociedades”49. No pensamento liberal o conceito de sociedade 

civil foi elaborado originalmente a partir da prática econômica como portadora em si mesmo 

de uma racionalidade e de uma subjetividade criada pelo mercado, refere-se às instituições 

privadas50. “Essa racionalidade do mercado clarifica também o campo de toda racionalidade 

política possível” (DIAS, 1996b, p.112-113). Aqui a posição de Locke, expoente do 

liberalismo político, faz sentido: limite do poder político em função da expansão do mercado 

e da livre concorrência.  

Na perspectiva liberal, o Estado corresponde ao espaço público e aparece como 

instância neutra, de manutenção da ordem, através do uso das leis e como árbitro dos conflitos 

sociais, garantindo, assim, as condições para o livre mercado, se encarregando apenas dos 

serviços que não interessam ao mesmo. A sociedade civil corresponde ao espaço privado e 

tem como centro a propriedade privada, “aparece como um conjunto de relações sociais 

diversificadas entre classes e grupos sociais [...] Nela existem as relações econômicas de 

produção, distribuição, acumulação de riqueza e consumo de produtos que circulam através 

do mercado” (CHAUÍ, 1995, p. 405). O centro do Estado é a garantia da propriedade privada 

(Cf.Idem, Ibidem). Observa-se que esta função do Estado tem suas raízes em Locke: preservar 

o direito natural à propriedade. Segundo Chauí (1995, p. 405), “o coração do liberalismo é a 

diferença e a distância entre Estado e sociedade”. 

O que caracteriza essa concepção é uma dicotomia entre Estado e sociedade civil. O 

Estado é tratado por um viés predominantemente político - desarticulado da base econômica - 

e a sociedade civil é apresentada como um espaço homogêneo sem contradição de classe, os 

interesses que nela circulam apresentam-se como universais, abstraindo- lhes o caráter de 

classe. Dias (1996b, p.113) coloca que nesta perspectiva a “sociedade civil aparece como o 

conjunto das instituições privadas, como elemento que cristaliza/articula as individualidades e 

nega as classes [...] aparece caracterizada por uma ‘neutralidade’ classista”. Para este autor, a 

oposição entre sociedade civil (enquanto manifestação ‘pura’ do privado) e sociedade política 

(como ‘o’ Estado), como instâncias autônomas do real, é uma formulação tipicamente liberal. 

A teoria liberal “parte do indivíduo como uma realidade completa em si e estabelece o 

interesse particular como finalidade última de todas as coisas”51, o ponto de partida e de 

chegada é sempre a liberdade e o benefício individual. Gramsci, contrariamente, parte das 

necessidades concretas das classes subalternas e tem como fim a conquista de espaços 

                                                 
49 Semeraro (1999, p. 158) 
50 Ver em Dias (1996, p. 112-113) 
51 Semeraro (1999, p. 159). 
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hegemônicos para o seu projeto de sociedade. Ele não separa a sociedade civil da sociedade 

política, estabelece uma relação dialética entre essas esferas “e traça uma justa relação entre 

as condições objetivas da realidade e a vontade de organização de sujeitos ativos capazes de 

construir o ‘bloco histórico” (SEMERARO, p.1997, p.05). 

A análise liberal que dicotomiza Estado e sociedade civil tem como eixo a mistificação 

da relação entre estrutura econômica e a superesturtura política, cortando os nexos estruturais 

que as interligam atribuindo um véu ilusório de isenção classista ao Estado, colocando-o 

como árbitro imparcial da sociedade.  

A orientação neoliberal contemporânea reforça a dicotomização do nexo entre Estado 

e sociedade civil, segundo Abreu (1999) 

 

 O Estado minimizado corresponderia ao espaço público, como organização política 
restrita à garantia das condições estruturais para o livre mercado e provimento de 
serviços não compatíveis com a lógica mercantil, necessários para a contenção dos 
conflitos sociais [...] A sociedade civil corresponderia à esfera privada, reduzida ao 
campo do mercado - instância de realização dos processos econômicos e por isso, 
mecanismo de regulação societária (ABREU , 1999, p.64).  
 

Nesta perspectiva há uma tendência de autonomizar as esferas do real, 

compartimentando-as em setores. O Estado, considerado o “primeiro setor”, seria a esfera 

política, abarcando tudo o que é público; o mercado, cons iderado o “segundo setor”, 

concentraria o econômico, e a sociedade civil seria reconhecida como um “terceiro setor”. O 

Estado é situado como espaço do público, e o não-estatal – o mercado e a sociedade civil – se 

identificam enquanto tudo que é privado52.  De acordo com Montaño (2001, p.174) para os 

autores do “terceiro setor”, a oposição público/privado seria resolvida “com o surgimento de 

um novo ‘setor’, ‘público porém privado’, que passaria a absorver cada vez mais o trato da 

‘questão social”. Esses autores “adicionam uma área de interseção, que desempenharia 

funções públicas a partir de espaços/iniciativas privadas” (MONTAÑO, 2001, p.174). De 

fato,  

Falar de ‘primeiro’, ‘segundo’ e ‘terceiro’ setores tem o efeito político e ideológico de 
segmentar a totalidade social  (desmontando as articulações realmente existentes entre 
Estado, sociedade civil e mercado, mutuamente ligados) e desistoricizar a realidade, 
seguindo os esquemas liberal, positivista e neopositivistas (funcionalista, 
estruturalista, sistêmico etc.) (MONTAÑO, 2001, p.174). 
 
 

                                                 
52 Ver em Montaño (2001, p.173). 
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É de inspiração liberal a concepção que opõe Estado e sociedade civil, público e 

privado, em contraposição à perspectiva marxista que tem como eixo a contradição 

capital/trabalho e a centralidade na oposição das classes, dela decorrente. 

Coutinho (2002) chama a atenção para o deslize conceitual de dicotomizar sociedade 

civil e Estado que vem sendo apresentado como a verdadeira teoria gramsciana. Aponta como 

raiz deste equívoco entre os intelectuais brasileiros, o contexto da ditadura em que sociedade 

civil tornou-se sinônimo de tudo aquilo que se contrapunha ao Estado ditatorial. O que era 

facilitado pelo fato do termo “civil” significar o contrário de “militar”. Assim, tudo que vinha 

da sociedade civil era visto de forma positiva, e tudo que vinha do Estado era visto de forma 

negativa. A partir do final dos anos 80, a ideologia neoliberal em ascensão apropriou-se desta 

dicotomia para “demonizar de vez tudo o que provém do Estado (mesmo que se trate agora de 

um Estado de direito) e para fazer a apologia acrítica de uma ‘sociedade civil’ despolitizada, 

ou seja, convertida num mítico ‘terceiro setor’ falsamente situado para além do Estado e do 

mercado” (COUTINHO, 2002). 

Este conceito liberal, que tem como base um conceito “apolítico” e “asséptico” de 

sociedade civil, tem sido usado como uma terminologia supostamente “de esquerda”, herdada 

dos combates contra a ditadura. Entretanto, não corresponde ao conceito de sociedade civil 

em Gramsci, que tem uma dimensão claramente política, enquanto espaço da luta de classe 

pela hegemonia e pela conquista do poder político por parte das classes subalternas (Cf. 

COUTINHO, 2002). Neste sentido, afirma Coutinho (2002) 53 que nem tudo o que faz parte da 

sociedade civil é “bom”, já que ela pode ser hegemonizada pela direita, e nem tudo que 

provém do Estado é “mau”, já que ele pode expressar demandas universalistas que se 

originam nas lutas das classes subalternas. “Somente uma concreta análise histórica da 

correlação de forças presente em cada momento pode definir, do ângulo das classes 

subalternas, a função e as potencialidades positivas ou negativas da sociedade civil como do 

Estado” (COUTINHO, 2002).  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Coutinho (2002) faz esta análise ao comentar o conteúdo do livro de Giovanni Semeraro: Gramsci e a 
sociedade civil. Petrópolis, Vozes, 1999. 
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1.3.2. O PRINCÍPIO DA TOTALIDADE EM GRAMSCI: ARTICULAÇÃO 

DIALÉTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

 

As interpretações equivocadas do conceito de sociedade civil em Gramsci têm sido 

atribuídas por alguns autores54 às leituras das obras de Bobbio, que identifica uma dicotomia55 

entre sociedade civil e Estado no pensamento gramsciano. Segundo Liguori (2000, p.11), 

Bobbio coloca esta dicotomia no centro do pensamento de Gramsci, “negando assim 

justamente aquilo que em Gramsci é mais importante: a não-separação, a unidade dialética 

entre política e sociedade, entre economia e Estado” (LIGUORI, 2000, p.11, grifo do autor). 

Essas interpretações das leituras da obra de Bobbio sobre o pensamento de Gramsci, 

atribuem a esse último a primazia do político sobre o econômico, ou seja, da superestrutura 

sobre a estrutura. Segundo Coutinho (1989, p.73), Bobbio 

 

Chega a uma falsa conclusão: como em Marx a sociedade civil (a base econômica) 
era o fator ontologicamente primário na explicação da história, Bobbio parece supor 
que a alteração efetuada por Gramsci o leva a retirar da infra -estrutura essa 
centralidade ontológico-genética, explicativa, para atribuí-la a um elemento da 
superestrutura, precisamente à sociedade civil” (COUTINHO, 1989, p.73).  

 

Na realidade, “o conceito de ‘sociedade civil’ é o meio privilegiado através do qual 

Gramsci enriquece, com novas determinações, a teoria marxista do Estado” (COUTINHO, 

1989, p.74, grifo do autor). 

O pensamento de Gramsci tem como eixo de análise da realidade o princípio da 

totalidade em que subverte os princípios do determinismo econômico, do politicismo, do 

individualismo e do ideologismo, e estabelece uma articulação dialética entre estrutura e 

superestrutura - economia, política e cultura - concebendo a realidade como síntese de 

múltiplas determinações. 

A totalidade em Gramsci é apreendida no seu conceito de Bloco Histórico, que leva 

em conta todas as determinações da realidade social na articulação entre estrutura e 

superestrutura. Ele não desconsidera a determinação econômica da realidade social, como 

pensam muitos que o acusam de idealista. A crítica da política desenvolvida por Gramsci, tem 

sua base na Crítica da economia política de Marx, citada inúmeras vezes nos Cadernos. 

Várias passagens dos Cadernos do Cárcere demonstram que, apesar de Gramsci dar maior 

centralidade à política, não o faz sem conectá-la às relações sociais de produção. Isso implica 
                                                 
54 Semeraro (1999), Liguori (2000), Montaño (2001), Durante (2001) e Bianchi (2002). 
55 Ver Bobbio (1997, p. 49). 
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que ele toma como base a forma de como os homens se relacionam entre si para dominar a 

natureza e para reproduzir-se socialmente. As relações sociais que emanam desse processo na 

sociedade capitalista são as relações de classes sociais 56 que movem a história.  

Dias (2004b) afirma que é sobre o solo da produção material que se dá o choque 

decisivo das classes, é esse o terreno onde todo programa de reforma intelectual e moral se 

realiza. Gramsci afirma que é no plano da chamada superestrutura que os indivíduos tomam 

consciência das suas diferenças e percebem as contradições. Portanto, o confronto das classes 

pode nascer em qualquer momento da totalidade, mas, necessariamente, tem sua expressão na 

configuração e reconfiguração da estrutura da sociedade e, em particular, sua tradução no 

plano da produção da materialidade. Vale lembrar aqui a análise de Marx sobre o processo do 

capital. O modo de produção capitalista produz, também, mercadorias. Mas produz e reproduz 

as classes sociais, as relações de produção e o processo de valorização do capital. É este 

processo que comanda o processo de produção. Aqui está claramente colocada a questão da 

totalidade. As relações sociais capitalistas são determinadas pelo antagonismo das classes e 

assume forma jurídica ou política no plano da institucionalidade, normalmente associada à 

idéia de sociedade civil.57 

“A estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto 

complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de 

produção”, cuja reciprocidade “é precisamente o processo dialético do real” (GRAMSCI, 

1999, p.250). Dias58 ressalta que não há determinismo, mas não podemos esquecer que 

existem determinações da totalidade social. Porém, este autor destaca a importância da 

intervenção dos indivíduos dentro do campo de possibilidades inscrito na totalidade social. 

Campo que pode ser maximizado ou minimizado pela intervenção consciente (ou não) das 

classes. Daí o papel dos intelectuais e do partido. 

Para Gramsci,   

A inovação fundamental introduzida pela filosofia da práxis na ciência da política e 
da história é a demonstração de que não existe uma ‘natureza humana’ abstrata, fixa e 
imutável (conceito que certamente deriva do pensamento religioso e da 
transcendência), mas que a natureza humana é o conjunto das relações sociais 
historicamente determinadas, ou seja, um fato histórico verificável, dentro de certos 
limites, com os métodos da filologia e da crítica (GRAMSCI, 2000, p. 56).  
 

 

                                                 
56 Classes, que é bom frisar, são produzidas e produtoras dessas relações (Cf. Dias, 2004b). 
57 Cf. Dias (2004b). 
58 Idem, Ibidem. 
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Segundo Gramsci (1999, p. 322) “a discussão acerca do conceito de homo 

oeconomicus tornou-se uma das muitas discussões sobre a chamada ‘natureza humana”. Para 

ele, “o homo oeconomicus é a abstração da atividade econômica de uma determinada forma 

de sociedade, isto é, de uma determinada estrutura econômica. Toda forma social tem seu 

homo oeconomicus, isto é uma atividade econômica própria,” e esse é “historicamente 

determinado” (GRAMSCI, 1999, p.322). 

Gramsci, afirma (no combate ao economicismo) a importância da atividade política59 

na condução da sociedade, seja no plano das grandes e pequenas políticas, seja na 

determinação dos programas materiais de reforma (ver, por exemplo, o debate sobre o 

Americanismo que aponta tanto para a reestruturação capitalista em curso, seja para a 

construção do novo tipo de trabalhador, sobre o modo de vida etc.). Mais ainda: não se trata 

de substituir o determinismo economicista por um politicista, mas pensar a realidade como 

uma totalidade produzida pelo enfrentamento das classes. Enfrentamento que molda o 

conjunto das relações sociais 60. 

De acordo com Simionatto (1998, p.38), no pensamento de Gramsci o que explica a 

realidade social, não é o predomínio das questões políticas, econômicas ou culturais, mas o 

princípio da totalidade, que leva em conta as especificidades e determinações desses 

momentos parciais e seus encadeamentos recíprocos. Esta autora coloca que “o que confere 

originalidade ao seu pensamento é, justamente, o novo nexo que estabelece entre economia e 

política, entre sociedade civil e sociedade política, esferas constitutivas do conceito de Estado 

ampliado” (SIMIONATTO, 1998, p. 53). 

A partir do referido nexo pode-se afirmar que na perspectiva de Gramsci, não existe 

neutralidade no Estado, pois, “a unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado e 

a história delas é, essencialmente, a história dos grupos de Estados” (GRAMSCI, 2002, 

p.139). Esse está articulado à estrutura, pois  

 

 Para as classes fundamentais (burguesia capitalista e proletariado moderno), o Estado 
só é concebível como forma concreta de um determinado mundo econômico, de um 
determinado sistema de produção, disso não deriva que a relação de meio e fim seja 
facilmente determinável e assuma o aspecto de um esquema simples e óbvio à 
primeira vista. É verdade que conquista do poder e afirmação de um novo mundo 

                                                 
59 A título de exemplo nos Cadernos do Cárcere, uma das passagens, entre tantas, que expressa a articulação 
entre o político e o econômico, é a que Gramsci trata da organização da burocracia: “Devem ser investigadas as 
relações econômicas e políticas reais que encontram sua forma de organização, sua articulação e sua 
funcionalidade nas diversas manifestações de centralismo orgânico e democrático em todos os campos [...]” 
(GRAMSCI, 2000, p. 90). 
60  Ver em Dias (2004b). 



  54 

produtivo são indissociáveis [...] somente nessa coincidência é que reside a unidade 
da classe dominante (GRAMSCI, 2000, p.427-428). 

 

A articulação do Estado com a base econômica, ou seja, estrutura e superestrutura, é 

explicitada por Gramsci ao afirmar que  

 

 Na realidade, o Estado deve ser concebido como ‘educador’61 na medida em que 
tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização. Dado que opera 
essencialmente sobre as forças econômicas, que se reorganiza e se desenvolve o 
aparelho de produção econômica, que se inova e se estrutura, não se deve concluir 
que os fatos de superestrutura devam ser abandonados a si mesmos, a seu 
desenvolvimento espontâneo, a uma germinação casual e esporádica. O Estado, 
também neste campo, é instrumento de ‘racionalização’, de aceleração e de 
taylorização [...] (GRAMSCI, 2000, p. 28).  

  

Na perspectiva de uma forma superior de civilização moderna, aponta como 

necessário haver uma “reforma cultural” (intelectual e moral), enquanto “elevação civil das 

camadas mais baixas da sociedade”, articulada a uma “reforma econômica”, pois, “o 

programa de reforma econômica é exatamente o modo concreto através do qual se apresenta 

toda reforma intelectual e moral” (GRAMSCI, 2000, p.19). 

A conexão entre estrutura e superestrutura está expressa na profunda análise de 

Gramsci sobre o “americanismo e fordismo,”62 em que “a racionalização determinou a 

necessidade de elaborar um novo tipo humano, adequado ao novo tipo de trabalho e de 

processo produtivo” (GRAMSCI, 2001, p. 248). Braga (1996, p. 178)63 afirma que a 

hegemonia do americanismo tratada por Gramsci, “soube articular a coerção (liquidação do 

sindicalismo de base territorial) e o consenso (altos salários e outros benefícios) de modo a 

recompor e reproduzir as bases de legitimação (modificada) da estrutura capitalista da época 

e, assim, encontrar uma resposta compatível com o período de crise orgânica.” 

Esta articulação dialética entre estrutura e superestrutura se expressa na sua afirmação 

“de que não pode existir igualdade política completa e perfeita sem igualdade econômica 

                                                 
61 Refere -se “à tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e mais elevados tipos 
de civilização e adequar a ‘civilização’ e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do 
contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também fisicamente tipos 
novos de humanidade” (GRAMSCI, 2000, p. 23). 
62 Ver no Caderno 22. 
63 Braga (1996, p.177) coloca que Gramsci analisou a estratégia das classes dominantes para compor o novo 
equilíbrio de forças políticas em pleno período de crise orgânica do capitalismo - o americanismo nos EUA e o 
fascismo na Itália -, ou seja, estratégia para recompor a unidade entre as relações sociais de produção, as novas 
exigências da acumulação do capital, (que estavam comprometidas pela queda tendencial da taxa de lucro) e seus 
aparelhos de hegemonia. 
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[...]”, e que “o Estado-classe não podia ser a sociedade regulada”64 (GRAMSCI, 2000, p. 

224). 

 Neste sentido, Dias (1996b, p.114) coloca que “se não existe sociedade sem Estado, 

pelo menos após a diferenciação das classes, esse Estado é sempre aquele que explicita a 

racionalidade dos dominantes ou, como diz Gramsci, aquele que cria as condições de máximo 

desenvolvimento daquelas classes”. Tanto o ocultamento da dominação política, em que os 

homens aparecem desvinculados das suas determinações estruturais desaparecendo as 

diferenças entre eles, como a aparência da liberdade individual, são necessidades objetivas 

próprias das formações sociais capitalistas e, através delas, “se faz possível apresentar-se a 

liberdade para uma classe como sendo a liberdade de todas as demais”. Na realidade,  

 

 É pela supressão máxima da liberdade (compra-venda da força de 
trabalho/exploração) que se cria a individualidade política que permite o 
ocultamento da dominação (elaboração do consenso)  [...] Nas formações sociais 
capitalistas a opressão e a exploração se encontram fundidas, sob a aparência da 
liberdade e igualdade de todos (DIAS, 1996  a, p.16, grifos do autor).   
 

Na perspectiva gramsciana, sociedade civil e sociedade política são distinções 

metodológicas do conceito de Estado (GRAMSCI, 2000, p. 47). Assim, sociedade civil é  

 

uma das formas da natureza estatal. A acentuação da forma ‘privada’ dessas 
instituições, do seu caráter de regulação não nega (nem o poderia) o seu caráter 
estatal, nem o seu caráter classista, como querem os liberais. Esse aspecto privado não 
se opõe ao público. No Brasil, todos sabemos, o capital e a dita iniciativa privada são 
fundamentalmente constituídos pelo público (DIAS, 1996b, p.113). 

 

A sociedade civil é o lugar onde se processa a articulação institucional das ideologias e 

dos projetos classistas. Ela expressa a luta, os conflitos e articula, contraditoriamente, 

interesses estruturalmente desiguais65. Por isso, concebê- la sem o corte classista, como não 

contraditória, homogênea e articuladora de instituições indiferenciadas, “tende a minimizar a 

percepção dos conflitos sociais e do seu papel na transformação social” (DIAS, 1996b, p.114). 

Segundo Dias, essa visão66 só é correta do ponto de vista liberal, pensá- la na perspectiva dos 

trabalhadores, requer sua articulação com os movimentos sociais organizados apreendendo 

                                                 
64 Gramsci (2000, p. 224) faz estas afirmações ao analisar a crítica que os utopistas faziam da sociedade existente 
em seu tempo, colocando que “nisto eles não eram utopistas, mas cientistas concretos da política e críticos 
coerentes”. 
65 Ver Dias (1996b, p.114). 
66 Dias (1996b ) ressalta, que essa interpretação e a identificação redutiva de hegemonia e domínio ideológico são 
correspondentes. 
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toda a sua contradição. E, ao colocá- los no centro da luta social percebe-se o alcance real da 

sociedade civil. Dias (1996b, p.115) afirma que a sociedade civil 

 

Desmistificada, ela se revela espaço de luta e não mais cenário de pactos sociais. Ela 
se apresenta, agora no pleno das suas contradições. Não cabe mais a ilusão de que ela 
é necessariamente progressista [...] Também não se está autorizado a falar em 
debilidade da sociedade civil. Débeis, erráticos e fragmentários são os instrumentos 
de intervenção classista das classes subalternas nela. 

 

Montaño chama a atenção para a diferenciação da noção ideológica do termo “lutas da 

sociedade civil” – em que essa é considerada como sujeito das lutas, representante do 

trabalhador, oponente ao Estado e ao mercado - da conceituação do real processo de “lutas na 

sociedade civil”, em que essa é considerada como espaço de lutas. Os defensores dessa 

primeira expressão incorrem no erro de homogeneizar os setores diversos e antagônicos 

presentes na sociedade civil como as “organizações tanto dos trabalhadores, de ‘excluídos’, 

das chamadas ‘minorias’, dos defensores de direitos humanos, da mulher, da criança e do 

adolescente, do meio ambiente” como as “organizações representantes do capital (SESC, 

SESI, Fundação Bradesco) e ainda mais, organizações fascistóides (Tradição Família e 

Propriedade, grupos neonazistas, p.ex.) instituições fanático-religiosas (diversas seitas que 

pregam o “fim do mundo”, entre outras) ou até fundamentalistas” (MONTAÑO, 2001, p. 

304). 

A sociedade civil não é homogênea, mas espaço de lutas de interesses contraditórios. 

As lutas não são da sociedade civil contra o Estado, mas de setores que representam os 

interesses do capital e do trabalho (ou de desdobramentos desta contradição como a exclusão 

de gênero, etnia, religião, a defesa de direitos, da preservação do meio ambiente, entre outras 

lutas específicas) na sociedade civil e no Estado em busca da hegemonia. 

A sociedade civil enquanto integrante da totalidade social tem um potencial 

transformador, pois nela também se processa a organização dos movimentos sociais que 

representam os interesses das classes subalternas na busca da “direção político- ideológica”. 

Nas palavras de Montaño (2001, p. 292)  

 Pensar numa sociedade civil desarticulada, apática, desmobilizada, é deixar este 
espaço para o controle hegemônico dos setores sociais que exercem a direção 
hegemônica na sociedade como um todo, desde o Estado, desde o mercado. A 
atividade da sociedade civil, na acepção marxiana, constitui o motor da história, e na 
interpretação gramsciana, condiciona os espaços e as formas de lutas de classes e a 
transformação social. 
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1.3.3. TENDÊNCIAS DAS ANÁLISES DA SOCIEDADE CIVIL NA ATUALIDADE 

 

Liguori (2000) indica que tem sido através das interpretações de Bobbio sobre a teoria 

de Gramsci, que o pensamento liberal tem feito desse último um de seus representantes. E, a 

partir de tais interpretações, a esquerda tem analisado o mundo com as categorias centrais do 

pensamento liberal, subestimando o papel da política em favor da categoria “sociedade civil”. 

Nessa direção, Coutinho afirma que a freqüente recorrência a Gramsci através da 

chancela de Bobbio leva a grandes deformações do pensamento daquele marxista italiano, nas 

suas palavras: “não me parece casual que [...] a leitura de Gramsci [...] tenha-se combinado, 

em muitos intelectuais de esquerda, com uma recepção acrítica da obra de Norberto Bobbio: 

para tais intelectuais, era como se entre o comunista Gramsci e o liberal Bobbio não 

existissem contradições de fundo [...]” (COUTINHO, 2000, p. 18 apud MONTAÑO, 2001, p. 

160). Para Coutinho, entre as várias leituras sobre o conceito de sociedade civil gramsciano, 

duas se colocam como extremas: uma que desconhece a novidade do conceito em Gramsci, a 

outra que acaba por caracterizar, equivocadamente, a sociedade civil como o não-estatal 

(idem, ibidem, p. 1). 

Segundo Coutinho o abandono da formulação gramsciana de sociedade civil envolve 

perspectivas diversas,  

 Existem aqueles que se baseiam nas sofisticadas reflexões de J. Habermas67 (e de A. 
Arato e J. Cohen) 68 sobre sociedade civil, as quais, apesar de seus limites teóricos e 
políticos, são certamente merecedoras de atenção e interlocução por parte dos 
gramscianos. Mas há também (por exemplo, de J. Rifkin) os que se inspiram em 
pressupostos ideológicos capitalistas sobre um suposto ‘terceiro setor solidário’, ao 
ponto em que um deles chegou a afirmar que se tratava de algo ‘público porém 
privado’ (COUTINHO, 2000, p. 19 apud MONTAÑO, 2001, p. 104). 

 

Semeraro (1999) apresenta duas tendências de análises da sociedade civil presentes na 

atualidade: as teorias do terceiro setor baseadas em J. Cohen e A. Arato que partem de 

Habermas, e a ‘solução’ do comunitarismo ou neocomunitarismo que negando a concepção 

liberal, visa a recuperar as relações humanas e incentiva a integração social das pessoas. 

Nessa primeira tendência, a sociedade civil é apresentada ao lado do Estado e do mercado 

como um terceiro setor ou “domínio”, com autonomia e identidade própria, 

                                                 
67 Habermas crítico da teoria marxista, nega a centralidade do trabalho e a substitui pela centralidade da 
intersubjetividade (esfera comunicacional) - ação comunicativa que se dá no mundo da vida e possibilita 
estabelecer consensos. 
68 Autores de vastos estudos sobre a sociedade civil, entre os quais se destaca sua obra mais recente com cerca de 
800 páginas - Civil Society and Political Theory. Mit Press, 1994 - em que analisam experiências dos novos 
movimentos sociais e as teorias de diversos autores (Cf. SEMERARO, 1999, p. 252). 
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Lugar do surgimento da pluralidade de movimentos auto-organizados que favorecem 
a participação e a formação de espaço público, premissas duma ‘democracia radical 
autolimitada’, na qual as ações sistêmicas (o Estado e o mercado) seriam freadas e/ou 
influenciadas pela sociabilidade multidiferenciada de atividades associativas e 
interativas (SEMERARO, 1999, p. 252-253).  

 

Para esses teóricos, a sociedade civil “é pensada como campo de reequilíbrio da atual 

composição social e como elemento norteador dos excessos do Estado e do mercado” 

(SEMERARO, 1999, p. 255). Para Semeraro as posições de Habermas, J. Cohen e A. Arato 

relativas à sociedade civil, ficam aquém das fronteiras populares e democratizadoras 

alcançadas pela visão de Gramsci, que  

 

Combate tanto a separação e o laissez-faire dos liberais quanto o intervencionismo e a 
fusão entre sociedade civil e sociedade política dos estatalistas. O Estado, o mercado 
e a sociedade civil, distintos teórica e metodologicamente, são inseparáveis na prática, 
são faces duma mesma realidade (SEMERARO, 1999, p. 257).  
 

O comunitarismo, que surgiu nos Estados Unidos em contraposição ao projeto de 

renovação do liberalismo dos anos 70, ataca toda visão contratualista e mercantilista 

introduzida na sociedade atual pelo projeto da modernidade. A função da sociedade civil, 

apoiada no livre mercado e na disputa ideológica, seria superada na pós-modernidade por 

relações humanas solidárias capazes de mudar a atual orientação histórica da sociedade. Seus 

teóricos69 defendem propostas solidárias e acreditam que os ideais comunitários irão 

prevalecer sobre as leis do mercado e a lógica da política70. “Estão convencidos de que as 

virtudes da responsabilidade, da colaboração e do altruísmo são capazes de construir uma 

‘comunidade cívica’ e formar ‘redes’ integrativas no lugar dos partidos e das organizações de 

classe, que geram divisão entre grupo e pessoas” (SEMERARO, 1999, p. 262-263). 

Outro autor que faz uma análise das concepções contemporâneas de sociedade civil é 

Bianchi (2002) no seu trabalho Retorno a Gramsci: para uma crítica das teorias 

contemporâneas da sociedade civil. Observa que nas últimas décadas do século XX houve a 

emergência de novos movimentos sociais e de um renovado associativismo paralelo às 

interpretações da idéia de uma revitalização da sociedade civil, tendo como ponto de partida a 

negação das teorias de Hegel, Marx e Gramsci. Para este autor, os novos conceitos de 

                                                 
69 Alguns dos teóricos do comunitarismo são: Taylor, C. Philosophy and the Human Sciences. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985; e Kersting, W. “Liberalismo, comunitarismo e democracia”. Filosofia 
política, a. IX, n. 2, 1995, p. 181-206. 
70 Ver Semeraro (1999, p. 259-263).  
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sociedade civil tiveram como referência Tocqueville71, em que a sociedade civil passa a 

significar “um conjunto de associações situadas fora da esfera estatal, indiferenciadas e 

potencialmente progressistas, agentes da transformação social e portadoras de interesses 

universais não contraditórios” (idem, ibidem); como também Jurgen Habermas (1987) na sua 

teoria do agir comunicativo, em que a sociedade civil aparece como oposição ao Estado e ao 

mercado, e estaria no mundo da vida – “lugar no qual se realizariam a relação intersubjetiva 

dos cidadãos, a participação, a solidariedade e os potenciais emancipatórios da sociedade.” 

(BIANCHI, 2002).  

Ele apresenta três características da sociedade civil que estão presentes no discurso 

atual e cujas raízes estão na perspectiva habermasiana: sociedade civil como locus da 

expansão ‘autolimitada’ da práxis democrática radical, ou seja, como mola democrática da 

sociedade limitada à ordem atual longe da idéia de transformação revolucionária; sociedade 

civil homogênea sem conflitos e antagonismos, portadora dos impulsos positivos para a 

renovação democrática da sociedade; sociedade civil independente do Estado e do mercado 

constituindo-se em um domínio paralelo. Segundo Bianchi (2002) esta última característica 

tem dado uma nova dimensão às associações da sociedade civil enquanto produtoras de bens e 

serviços sociais, sustentando as modernas noções de “terceiro setor” e “organizações não-

governamentais”. 

Também analisando as concepções contemporâneas de sociedade civil, François 

Houtart72 (2002) as classifica em três grandes orientações: a burguesa, que seria a liberal; a 

denominada por este autor de “anjélica” (sic!) que seria uma concepção ingênua e pela sua 

descrição aproxima-se da abordagem tocquevilliana; e a popular que teria uma dimensão 

classista. Segundo Houtart (2002) a sociedade civil na concepção burguesa é o espaço do 

exercício das liberdades, principalmente, da liberdade econômica. O Estado tem o papel 

limitado de estabelecer regras jurídicas de garantia da propriedade, e o mercado é o regulador 

universal das atividades inter-humanas. Reforçar a sociedade civil significa favorecer a 

liberdade econômica, reduzir o Estado e reproduzir a relação social que assegura uma 

dominação de classe. Alguns efeitos desta concepção é que a sociedade civil se despolitiza 

perante o mercado e os movimentos sociais procuram sua identidade no seu próprio campo 

rompendo com a tradição política.  

                                                 
71 Tocqueville, como liberal, “concebe uma sociedade civil carregada de organizações de associação livre, da 
qual o cidadão possa participar de acordo com seus interesses privados, vinculando-se com outros através da 
ajuda mútua.” (MONTAÑO, 2001, p. 109). 
72 François Houtart, sociólogo belga, presidente do Fórum Mundial das Alternativas. 
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Na concepção “anjélica” de sociedade civil, esta é formada por organizações geradas 

pelos grupos sociais fragilizados da sociedade, ou seja, pela organização de cidadãos que 

querem o bem e desejam um mundo de justiça. Esses têm uma visão ingênua da realidade, 

não reconhecendo a existência de relações sociais criadas pela economia capitalista, cuja 

reprodução é indispensável à sua manutenção. Chegam a denunciar os abusos do sistema, 

mas, não fazem uma crítica à sua lógica. Em certos aspectos se aproxima da concepção 

burguesa de sociedade civil, por isso as instituições que partilham dessa visão tendem a se 

transformar “em objetos de cooptação das empresas transnacionais, pelo Banco Mundial ou 

pelo Fundo Monetário Internacional” (HOUTART, 2002). 

Na concepção popular a sociedade civil é entendida como o lugar das relações sociais 

onde se produzem as desigualdades sociais, e em que existem instituições e organizações que 

representam interesses de classe diferentes. O autor considera que a partir da orientação 

neoliberal da economia houve uma desregulação das relações capital- trabalho que tem afetado 

as modalidades das lutas sociais: populações pobres sem luta de classes correspondente, 

trabalhadores que se definem como consumidores, grupos sociais fragilizados pelo sistema 

econômico que reagem em função de sua casta, etnia ou gênero sem fazer ligação com as 

lógicas econômicas, que são a fonte de sua precariedade. Constata que o mercado manda no 

Estado, nos órgãos da ONU e controla a sociedade civil, cujo dinamismo e pluralidade são 

admitidos e encorajados na condição de não questionar a relação social capitalista. Destaca o 

caráter anti-sistemático desta sociedade civil popular, ou seja, a capacidade que os 

movimentos sociais devem ter para colocar em questão a lógica do sistema capitalista, tendo 

como horizonte a conquista de uma organização social pós-capitalista da economia, 

mundializando resistências.   

Enfim, na perspectiva de sociedade civil de Gramsci, sem o viés liberal de Bobbio e 

em contraposição à visão homogeneizadora de Tocqueville e Habermas (e A. Arato e J. 

Cohen), estão presentes tanto os interesses das classes dominantes através de seus aparelhos 

privados de hegemonia – meios de comunicação, escola, associações, entre outros – como os 

interesses das classes subalternas na busca de construir sua hegemonia. Tratar a sociedade 

civil como homogênea é desconectá-la da base material, ou seja, das relações sociais de 

produção, do todo social. Pois, são as contradições que emanam dessa base, que se expressam 

e se confrontam na sociedade civil. Assim, pode-se afirmar que a heterogeneidade dos 

interesses que compõem a sociedade civil é o reflexo da mesma heterogeneidade das classes 

que compõem as relações sociais de produção. 
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Neste sentido, afirma Simionatto (1998, p. 55) que 

 

Longe das interpretações idealistas, a sociedade civil não existe deslocada das 
condições objetivas, plano em que ocorre a produção e a reprodução da vida material 
e, conseqüentemente, a reprodução das relações sociais. A esfera da sociedade civil, 
dessa forma, pode ser abordada a partir das diferenciações de classe e de interesses 
que se modificam pelo impacto das novas dinâmicas econômicas, políticas e sócio-
culturais. 

 

Apesar da valorização do âmbito político na formulação de Gramsci, esse não o faz 

sem articulá- lo à base material. Não existe uma total autonomização da esfera política, pois 

esta autonomia é relativizada aos nexos mais profundos do todo social. 

Ressalta-se que quando se analisa a relação Estado/sociedade civil, é necessário 

especificar de quais organizações dessa última está se tratando, pois, como já abordamos, na 

concepção de Gramsci essa não é homogênea, é permeada por interesses de classe. É a 

dimensão de classe social um dos divisores entre as concepções de sociedade civil liberal e 

gramsciana. 

 

 

1.4 O CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA: OS 

CONSELHOS DE SAÚDE 

 

1.4.1 AS PERSPECTIVAS DE CONTROLE SOCIAL 

 

Pode-se afirmar que todas as concepções aqui apresentadas da relação entre Estado e 

sociedade, desde a dos jusnaturalistas (Estado x “súditos”, “comunidade” ou “povo”) com 

suas particularidades em cada teórico, até as marxistas com suas diferenças entre seus 

representantes e as liberais recentes, têm influenciado nas práticas e abordagens do controle 

social na atualidade. 

Entre os clássicos aqui estudados situam-se, de forma completamente diferente, na 

primeira acepção, Hobbes que, na perspectiva jusnaturalista, é defensor de um Estado 

absoluto e da submissão total dos membros da sociedade (súditos) ao mesmo para garantir a 

vida e a propriedade, e manter a ordem; e Marx73 que, na perspectiva do materialismo 

histórico, observou, na realidade de sua época, o domínio político de uma classe, a burguesa, 

                                                 
73 Observa-se que, a partir da perspectiva de Marx, o controle social é, em última instância, de classe – só da 
classe dominante – que, através do Estado, controla o conjunto da sociedade.  
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sobre o moderno Estado parlamentar, caracterizando o executivo como comitê para 

administrar os negócios coletivos dessa classe74, com função coercitiva para estender o 

referido domínio sobre toda a sociedade.  

Para as análises marxistas que adotam a concepção de Estado restrito, este tem 

controlado o conjunto da sociedade em favor dos interesses da classe dominante, através da 

implementação de políticas sociais, para amenizar os conflitos de classe e manter o seu 

domínio. Tendo como referencial este ponto de vista, pode-se afirmar que a economia 

capitalista necessita de formas de controle social que garantam o consenso para a aceitação da 

ordem do capital pelos membros da sociedade. “A burguesia tem no Estado, enquanto órgão 

de dominação de classe por excelência, o aparato privilegiado no exercício do controle social, 

embora aí não se esgote, abarcando as instituições da sociedade civil” (IAMAMOTO, 1988, 

p.108). Estas instituições seriam mecanismos de controle social para manter a atual ordem, 

difundindo a ideologia dominante e interferindo no “cotidiano da vida dos indivíduos, 

reforçando a internalização de normas e comportamentos legitimados socialmente” 

(IAMAMOTO, 1988, p.109). Nesta perspectiva, as instituições estatais implementadoras de 

políticas e de programas sociais, inclusive as instâncias participativas, fariam parte destes 

mecanismos de controle social em busca do consenso em torno da reprodução do capital. 

Assim, pode-se afirmar que em Marx, o controle social é da classe dominante, através das 

instituições estatais, sobre o conjunto da sociedade. 

Na segunda acepção situam-se, de maneira bem diferenciada, Locke e Rousseau. Em 

Locke encontram-se as origens do controle dos membros da sociedade sobre o poder político, 

quando este pensador concedeu ao povo o poder de resistência aos governantes que 

desrespeitassem os direitos naturais. Dentro do primado do liberalismo, defende a 

subordinação do Estado aos interesses do indivíduo. O controle social é do “povo”, que são os 

proprietários, sobre o Estado, impondo limites ao poder político no sentido deste não interferir 

na liberdade da posse individual, ou seja, na liberdade de expansão do poder econômico. 

Na teoria de Rousseau encontram-se as bases do conceito de controle social na 

perspectiva democrática contemporânea, quando este atribuiu ao povo o poder de controlar as 

ações do executivo, idealizando um Estado totalmente controlado pelo povo por ser expressão 

desse. Nesse sentido, a soberania está no povo e o Estado é expressão da vontade geral. No 

arcabouço teórico de Rousseau estão as raízes da soberania popular e do controle social 

                                                 
74 Ver Marx & Engels (1998, p. 6).  
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enquanto controle da sociedade (ou do povo) sobre o Estado, defendendo o interesse público 

sobre o interesse privado nos negócios públicos.  

Quanto ao entendimento da expressão controle social dentro da perspectiva liberal 

contemporânea, este é apresentado como controle da sociedade civil – que é considerada 

homogênea, sem conflitos de classe e portadora de interesses universais – sobre o Estado, que 

é neutro e está acima das classes sociais.  

Em Gramsci, adepto da corrente classista, o controle social não é do Estado ou da 

sociedade civil, mas das classes sociais. Por isso, é contraditório como já abordamos, pode ser 

de uma classe ou de outra, pois a sociedade civil enquanto momento do Estado é um espaço 

de luta de classes pela disputa de poder. É a partir da sua concepção de Estado – com função 

de manter o consenso além da sua função coercitiva – quando incorpora as demandas das 

classes subalternas, que se abre a possibilidade de o Estado ser controlado por essas classes, a 

depender da correlação de forças existente entre os segmentos socia is organizados na 

sociedade civil. 

Nesta concepção, conclui-se que o controle social poderá acontecer via políticas 

públicas. Desta forma, o controle social na perspectiva das classes subalternas visa a atuação 

de setores organizados na sociedade civil que  as representam, na gestão das políticas públicas 

no sentido de controlá- las para que atendam, cada vez mais, às demandas e aos interesses 

dessas classes. Neste sentido, o controle social envolve a capacidade que as classes 

subalternas, em luta na sociedade civil, têm para interferir na gestão pública, orientando as 

ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses destas classes, tendo em vista a 

construção de sua hegemonia. 

A partir do referencial teórico de Gramsci em que não existe uma oposição entre 

Estado e sociedade civil, mas uma relação orgânica, pois a oposição real se dá entre as classes 

sociais, o controle social acontece na disputa entre essas classes pela hegemonia na sociedade 

civil e no Estado. Somente a devida análise da correlação de forças entre as mesmas, em cada 

momento histórico, é que vai avaliar que classe obtém o controle social sobre o conjunto da 

sociedade. Assim, o controle social é contraditório – ora é de uma classe, ora é de outra – está 

balizado pela referida correlação de forças. Na perspectiva das classes subalternas, o controle 

social deve se dar no sentido dessas formarem cada vez mais consensos na sociedade civil em 

torno do seu projeto de classe, passando do momento “econômico-corporativo” ao “ético-

político”, superando a racionalidade capitalista e tornando-se protagonista da história, 

efetivando uma “reforma intelectual e moral” vinculada às transformações econômicas. Esta 
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classe deve ter como estratégia o controle das ações do Estado para que esse incorpore seus 

interesses, na medida que tem representado predominantemente os interesses da classe 

dominante. 

 

1.4.2 CONTROLE SOCIAL NOS AUTORES CONTEMPORÂNEOS 
 

Vários autores brasileiros vêm trabalhando este tema no eixo das políticas sociais 75. 

Para Carvalho (1995, p. 8)76 “Controle social é expressão de uso recente e corresponde a uma 

moderna compreensão de relação Estado-sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de 

vigilância e controle sobre aquele”. Para este autor, a idéia de controle social inspira os 

Conselhos de saúde para que, com a presença de segmentos sociais tradicionalmente 

excluídos, possam controlar o Estado, “assegurando políticas de saúde pautadas pelas 

necessidades do conjunto social, e não somente pelos desígnios de seus setores mais 

privilegiados” (CARVALHO, 1995, p.28). Ao analisar os Conselhos, considera que eles “têm 

uma representatividade muito mais política do que social, expressando uma coerência entre a 

sua composição e o projeto político que o (referindo-se ao Conselho) inspirou” (p. 108). Para 

ele, os Conselhos se apropriam de parcela do poder de governo e devem usá- lo a favor da 

proposta de reforma democrática do sistema e da ampliação de seu espaço político. Pela 

possibilidade que os Conselhos apresentam de exercer poderes governamentais ou estatais, ele 

os caracteriza como “espaços contra-hegemônicos [...], distinguindo-os de outros organismos 

de natureza estritamente civil” (CARVALHO, 1995, p.111). E os vê como “uma proposta 

contextualizada em um projeto de reforma democrática do Estado” (idem, ibidem). Também, 

do ponto de vista da democratização, Valla (1993, p.73) inscreveu o controle social dos 

serviços de saúde em um Estado democrático que vem passando por mudanças no modo de 

planejar e gerenciar recursos. Com base nas idéias de Poulantzas77, afirma que “a proposta de 

controle social dos serviços contida na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) implica o 

reconhecimento de que o Estado [...] é a condensação material das relações de forças sociais”. 

                                                 
75 Valla (1993), Carvalho (1995), Barros (1998), Abreu (1999), Raichelis (1998 e 2000), Cohn (2000), Bravo 
(2000 e 2002), Correia (1996, 2000 e 2002), entre outros.  
76 Carvalho (1995) na primeira parte do seu livro Conselhos de Saúde no Brasil: participação cidadã e controle 
social, apresenta quatro momentos históricos da participação e controle social: o controle social do Estado sobre 
a sociedade; a sociedade complementando o Estado através da participação comunitária; a sociedade 
combatendo o Estado através da participação popular; e a sociedade controlando o Estado através da participação 
social. 
77 Poulantzas escreveu dois importantes trabalhos sobre o Estado: As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje , 
em que aborda o Estado numa perspectiva estruturalista, e O Estado, o Poder e o Socialismo , em que confere ao 
Estado um caráter de classe. 
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Na mesma direção, Barros (1998) trata o controle social sobre a ação estatal dentro da 

perspectiva da democratização dos processos decisórios com vistas à construção da cidadania. 

Destaca que “ao longo de décadas, os governos submeteram os objetivos de sua ação aos 

interesses particulares de alguns grupos dominantes, sem qualquer compromisso com o 

interesse da coletividade” (BARROS, 1998, p.31). Neste sentido é que houve a “privatização 

do Estado”. Em contraponto a esta realidade, afirma que a concepção de gestão pública do 

SUS é essencialmente democrática, devendo ser submetida ao controle da sociedade. 

Raichelis (2000), considera controle social como um dos elementos constitutivos da 

estratégia política da esfera pública. Ele  

 

 Implica o acesso aos processos que informam decisões da sociedade política, que 
devem viabilizar a participação da sociedade civil organizada na formulação e na 
revisão das regras que conduzem as negociações e arbitragens sobre os interesses em 
jogo, além da fiscalização daquelas decisões, segundo critérios pactuados 
(RAICHELIS, 2000 ).  

 

Defende a possibilidade de construção da esfera pública - espaço de explicitação de 

interesses em conflito, de confronto de projetos sociais e de luta pela hegemonia - no âmbito 

das políticas sociais, que envolve a participação ativa da sociedade civil na sua definição, 

implementação e controle. Para esta autora, os “Conselhos de gestão setorial” são novos 

mecanismos que dinamizam a participação social. Insere o debate sobre “as relações entre 

democratização e representação dos interesses populares na esfera das decisões políticas” 

(RAICHELIS, 1998)78. 

Cohn (2000)79 afirma que o termo “controle social” vem sendo utilizado para designar 

a participação da sociedade prevista na legislação do SUS. Seu exercício caberia aos 

Conselhos de Saúde através da deliberação “sobre a definição das políticas de saúde a serem 

implementadas, bem como o monitoramento de sua implementação” (COHN, 2000, p.45). 

Bravo (2002, p. 45), igualmente partindo do aspecto legal, coloca que o sentido do 

controle social inscrito na Constituição de 1988 “é o da participação da população na 

elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais”. Considera os Conselhos de 

                                                 
78 Raichelis (1998) desenvolve uma análise das possibilidades de construção da esfera pública no âmbito da 
Assistência Social, através de um estudo do Conselho Nacional de Assistência Social, enquanto espaço de 
representação da sociedade política e da sociedade civil, na definição e no controle social da política de 
assistência social. 
79 Para esta autora o conceito de “controle social” se refere “ao conjunto dos recursos materiais e simbólicos de 
uma sociedade para assegurar exatamente a conformidade do comportamento de seus membros a um conjunto de 
regras e princípios prescritos e aprovados pela própria sociedade [...] traz consigo exatamente a idéia de 
‘fiscalização’ e ‘punição’ dos indivíduos quando não se comportam segundo as normas vigentes prescritas e 
sancionadas” (p. 45). 
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saúde “como inovações ao nível da gestão das políticas sociais que procuram estabelecer 

novas bases de relação Estado-Sociedade com a introdução de novos sujeitos políticos na 

construção da esfera pública democrática” (BRAVO, 2000, p. 41-3). Inscreve o controle 

social dentro do processo de democratização do Estado via participação na gestão das 

políticas públicas, e considera os Conselhos como espaços de tensão entre interesses 

contraditórios80.  

Em outro trabalho, Bravo e Souza (2002) fazem uma análise das quatro posições 

teóricas e políticas que têm embasado o debate sobre os Conselhos de Saúde e o controle 

social.  A primeira, baseada no aparato teórico de Gramsci, parte da contradição de classe, 

visualizando os conselhos como arena de conflitos, em que grupos diferentes estão em 

disputa. Nesta perspectiva o consenso implica em dissenso e contradição. A segunda baseia-se 

na concepção de consenso de Habermas e dos neo-habermasianos, e considera os conselhos 

como espaço consensual, em que grupos com diferentes interesses convergem, através de 

pactuações, para o interesse de todos. A terceira é influenciada pela visão estruturalista 

althusseriana do marxismo que nega a historicidade e a dimensão objetiva do real, analisando 

o Estado e as instituições como aparelhos repressivos da dominação burguesa. Nesta 

perspectiva, os conselhos são concebidos como espaço de cooptação dos movimentos sociais 

pelo poder público, e a saída das entidades deste espaço é recomendada. A quarta posição é a 

representada pela tendência neoconservadora da política que questiona a democracia 

participativa, defendendo, apenas a democracia representativa. Rejeita os conselhos, por 

considerá- los canais de participação incompatíveis com esta última.         

Abreu (1999) analisa, a partir da categoria gramsciana de Estado ampliado (relação 

orgânica entre sociedade política e sociedade civil), a dimensão política dos “Conselhos de 

Direitos”81, e tem como hipótese central que com o formato atual, “se identificam muito mais 

com as estratégias do controle do capital do que com a luta da classe trabalhadora no sentido 

da transformação da correlação das forças, tendo em vista a sua emancipação econômica, 

política e social”. Destaca a contraditoriedade dos interesses de classes que os conformam, em 

que, por um lado, “apresentam-se como possibilidade de se constituir espaços de expressão 
                                                 
80 Trabalha com a categoria democracia de massas - baseada em NETTO, José Paulo. Democracia e transição 
socialista: escritos de teoria e política. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1990, e INGRAO, Pietro. As massas 
e o poder. Rio de janeiro: Civilização brasileira, 1980 - na perspectiva de sua ampliação, articulando a 
democracia direta com a representativa. 
81 Abreu (1999, p.68) situa os Conselhos de direitos como conquistas no campo da democratização do Estado e 
da sociedade civil, considerando-as como “prevalência dos interesses e necessidades da classe trabalhadora nas 
decisões políticas e encaminhamentos dos processos práticos”. Ressalta, porém, os desafios para o avanço desse 
movimento frente às estratégias do capital de passivização no contexto atual de ofensiva neoliberal e 
reestruturação produtiva. 
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política da classe trabalhadora, na luta pela garantia de meios à própria reprodução material e 

subjetiva” e, por outro lado, “podem desenvolver-se como mecanismos privilegiados de 

manifestação dos interesses dominantes, e do exercício do controle social do capital”. 

Entretanto, entende que a participação da classe trabalhadora na construção dos “Conselhos 

de direitos”, supõe uma postura de contraposição aos interesses dominantes, no sentido de 

transformar estes espaços em instância de defesa e conquista de direitos e de pressão política e 

controle social por essa classe. Apresenta como o desafio para estes Conselhos se tornarem 

mecanismos “de formulação de novos princípios éticos para a gestão e controle dos recursos 

públicos, para além da institucionalidade estatal burguesa”, a condução da participação da 

classe trabalhadora nesses Conselhos no sentido da utilização do fundo público para o 

atendimento das suas necessidades sociais, podendo assim “constituir-se em instâncias de luta 

pela democratização das relações sociais e transformação da práxis, supondo para tanto, a 

inscrição desta luta no horizonte societário da citada classe” (ABREU, 1999, p.72). 

Correia (2002), também parte do conceito gramsciano de Estado, e considera o campo 

das políticas sociais como contraditório, pois, através delas o Estado controla a sociedade, ao 

tempo que apreende algumas de suas demandas. É neste campo contraditório das políticas 

sociais que nasce um novo conceito para o controle social: atuação de setores organizados da 

sociedade civil na gestão das políticas públicas no sentido de controlá-las para que estas 

atendam, cada vez mais, às demandas sociais e aos interesses das classes subalternas. Neste 

sentido, o controle social envolve a capacidade que os movimentos sociais organizados na 

sociedade civil têm de interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado e os gastos 

estatais na direção dos interesses da maioria da população. Conseqüentemente, implica o 

controle social sobre o fundo público (CORREIA, 2003). É neste espaço contraditório que se 

inserem os Conselhos gestores – instâncias de participação institucionalizada82 - projetando a 

possibilidade de as classes subalternas, neles representadas, defenderem seus interesses no 

sentido de influenciar e controlar, de alguma forma, os rumos das políticas estatais. Afirma 

que, contraditoriamente, estes Conselhos podem se constituir em mecanismos de consenso 

em torno das mudanças nas políticas públicas de acordo com as orientações neoliberais, na 

direção de realizar cortes nos gastos sociais e privatizar e focalizar tais políticas. 

Observa-se que os autores supracitados, apesar de utilizarem referenciais teóricos 

diferentes nas suas análises, têm em comum tratar o controle social dentro da relação Estado e 

                                                 
82 De acordo com Carvalho (1999, p.26) a participação institucionalizada é o “processo de inclusão no arcabouço 
institucional do Estado de estruturas de representação direta da sociedade, investidas de algum nível de 
responsabilidades de governo”. 
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sociedade civil, apresentando os Conselhos “gestores”, ou “de gestão setorial”, ou “de 

direitos”, como instâncias participativas, resultado do processo de democratização do Estado 

brasileiro. As três últimas autoras deixam clara a opção por uma análise desta temática a partir 

de um nítido viés classista, problematizando o controle social dentro das contradições da 

sociedade de classes. 

 

1.4.3 OS CONSELHOS DE SAÚDE COMO MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 

 

O processo de democratização do Estado é importante para aprofundar o controle 

social na perspectiva de Gramsci, na direção deste apreender as demandas das classes 

subalternas, ao mesmo tempo em que este processo é fruto das lutas dessas classes. 

Ao analisar historicamente a relação entre capitalismo e democracia, Borón (1994), 

coloca que a progressiva democratização do Estado capitalista foi resultado da mobilização 

política das classes subalternas “sem as mobilizações populares e as lutas operárias, suas 

conquistas democráticas não teriam sido possível e o Estado burguês teria se cris talizado 

como simples dominação oligárquica, remoçada com certos traços formais de conteúdo 

liberalizante” (p. 97). 

Kofler (1971) em seu livro “Contribuición a la historia de la sociedade burguesa” 

também se posiciona neste sentido ao colocar o mérito do estabelecimento da atual 

democracia no proletariado: 

 

Se se quer afinar o início e apreciar os fatos históricos tal qual ocorreram com precisão, a 
honra de ter definido com toda conseqüência o ideal democrático cabe apenas ao 
proletariado [...] nenhuma classe, salvo o proletariado pode de fato reivindicar para si a 
glória cabal de ter estabelecido a democracia atual (KOFLER, 1971, p. 445-446, tradução 
nossa). 

 

Para Gramsci a democratização das funções do Estado é essencial e imprescindível 

para a superação do Estado, enquanto órgão de coerção e manutenção dos privilégios e 

desigualdades.83 

Situamos os Conselhos Setoriais das Políticas Sociais, especialmente o Conselho de 

Saúde como resultado do processo de democratização da sociedade brasileira. Este foi 

concebido como espaço institucional de controle social sobre as ações do Estado na área da 

saúde, a medida que setores organizados na sociedade civil estão representados em sua 
                                                 
83 Ver SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: sua teoria, incidência no Brasil, influência no Serviço Social. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, São Paulo: Cortez, 1995, p. 71. 
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composição e esse tem legalmente caráter deliberativo sobre a política de saúde e sobre seus 

recursos. 

Esta participação institucionalizada foi fruto da conquista dos movimentos sindicais e 

populares, que se congregaram ao Movimento da Reforma Sanitária e fizeram pressão durante 

a Assembléia Nacional Constituinte para a incorporação do SUS na Constituição de 88, e em 

seguida se mobilizaram em torno de sua regulamentação, incluindo a participação social na 

perspectiva do controle social, que só foi institucionalizada no final do ano de 1990 na Lei 

8.142. 

Os Conselhos de Saúde constituem espaços de decisão política que ressurgem após o 

período ditatorial em que os canais de interlocução entre Estado e sociedade haviam sido 

interrompidos. Neste processo, abre-se a possibilidade de setores organizados na sociedade 

civil que representam as classes subalternas, dentro do jogo de correlação de forças, 

influenciarem o rumo da política de saúde brasileira. 

No Brasil, durante o período da ditadura militar, o controle social (da classe 

dominante) foi exercido pelo Estado – que tinha como função estabelecer as bases para o 

desenvolvimento do capitalismo monopolista84 - sobre o conjunto da sociedade através de 

Decretos Secretos, Atos Institucionais e repressão a qualquer expressão política. 

Na segunda metade da década de 70, com o fim do milagre econômico e o 

agravamento das crises cíclicas do capitalismo, ressurgem os movimentos populares como o 

movimento de mulheres, o movimento pela anistia e o movimento contra a carestia, além das 

greves no ABC 85, o novo sindicalismo e o fim do bipartidarismo. Estes movimentos tinham 

uma característica antiestatal, ou seja, uma postura de “autonomismo e independência 

popular” (COSTA, 1989) ou de “de costas para o Estado”86, em que este é considerado um 

instrumento da classe dominante e suas instituições como instrumentos de repressão, de 

cooptação e de controle dos movimentos sociais (Cf. CORREIA, 2003).  

                                                 
84 Netto (1992 e 1994) aborda a refuncionalização do Estado na idade do monopólio que passa a ter como eixo 
de intervenção a garantia dos superlucros dos monopólios, desempenhando uma multiplicidade de funções, entre 
as quais a de levar adiante a exclusão política. No exercício de sua funcionalidade o Estado pós-64 foi 
essencialmente antinacional e antidemocrático (Cf. NETTO, 1994, p. 29). 
85 Abreviação das cidades operárias paulistas: Santo André, São Bernardo e São Caetano.  
86 Termo de Ruth Cardoso (1983) usado no texto Movimentos Sociais Urbanos: balanço crítico. In: SORJ, B.& 
ALMEIDA, M. H. T.(Orgs.) Sociedade e política no Brasil pós-64. São Paulo: Brasiliense, 1983.  
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A relação do Estado com os movimentos sociais vai mudando na década de 8087, de 

um lado o Estado passa a reconhecer os movimentos sociais como interlocutores coletivos, 

respondendo a algumas de suas demandas, e de outro lado, os movimentos sociais presentes 

na sociedade civil admitem negociar com o Estado rompendo a posição “de costas para o 

Estado”. Nesta perspectiva dos movimentos populares que admitem uma interação com o 

Estado, este é considerado permeado por contradições das lutas políticas entre as classes 

sociais, podendo incorporar, assim, as demandas das classes populares ao implementar 

políticas públicas. 

Foi no período de democratização do país em uma conjuntura de efervescência 

política, principalmente, na segunda metade da década de 80, que o debate sobre a 

participação social voltou à tona, com uma dimensão de controle de setores organizados na 

sociedade civil sobre o Estado. 

A participação e a descentralização na gestão das políticas que compõem a Seguridade 

Social – Saúde, Assistência e Previdência Social - foram institucionalizadas no artigo 194 da 

Constituição de 1988 e detalhadas nas respectivas Leis Orgânicas posteriores. Ressalta-se que 

apesar da legalidade da participação e da descentralização88 ter sido resultado de lutas dos 

setores progressistas no período de redemocratização, é preciso, contudo afirmar que a 

“legalização” trouxe problemas novos entre os quais a agregação desses movimentos aos 

mecanismos administrativos do Estado.  

Não há como negar a imensa importância do SUS, por exemplo, na formação dos 

Conselhos, em especial no plano municipal. Entretanto, esses Conselhos foram, 

freqüentemente, manipulados pelos prefeitos e pelos controladores da vida política local. 

Pensar a importância da legalização e da descentralização é decisivo para verificar como se dá 

a possibilidade de construir uma hegemonia, mas também de como pode ser reforçado o poder 

                                                 
87 Configura-se uma nova relação dos movimentos populares com o Estado que se expressa nas experiências do 
Movimento da Saúde da Zona Leste de São Paulo, através de demandas em torno de melhorias das condições da 
saúde, e dos governos municipais do Partido dos Trabalhadores na década de 80, quando os Conselhos foram 
criados como parte da estratégia de democratizar as gestões municipais abrindo “espaços para que as decisões 
sobre a vida do município passassem pela discussão e pelo controle da população” (AZEVEDO, 1988, p. 22). 
88 Ressalta-se que a descentralização envolve aspectos contraditórios, é defendida pelos setores progressistas da 
sociedade como via de democratização das políticas públicas e, também, pelos neoliberais como estratégia 
racionalizadora de redução dos gastos públicos para enfrentar a crise fiscal do Estado, responsabilizando os 
municípios pela política local não repassando os recursos necessários para a sua efetivação. Na lógica 
econômica, a descentralização é uma das medidas para enfrentar a crise fiscal do Estado, a instabilidade da 
moeda, o déficit e a dívida externa. Segundo Conh (1994), esta lógica econômica tem se sobreposto a lógica 
política, em que a descentralização é colocada como estratégia democratizante das políticas públicas. 
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dos dominantes. É uma contradição em processo nada tendo de automático e de “progressista” 

por definição89. 

O Movimento de Reforma Sanitária com a proposta do Sistema Único de Saúde como 

alternativa ao Sistema de Saúde em vigor, foi legitimado em nível nacional na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Nesta Conferência houve uma ampla participação 

dos setores organizados na sociedade civil que, pela primeira vez, tinham uma presença 

efetiva, não existente nas Conferências Nacionais de Saúde anteriores.  

Não se pode ignorar o peso da corporação da saúde nesse processo. Não para 

descaracterizá-la, nem para desvalorizá-la, mas para mostrar que a Conferência foi uma 

importante arena para os setores organizados e sua capacidade de articulação com setores 

populares multifaceticamente construídos90. 

A participação no Sistema Único de Saúde na perspectiva do Controle Social foi um 

dos eixos dos debates desta Conferência. A participação em Saúde é definida como “o 

conjunto de intervenções que as diferentes forças sociais realizam para influenciar a 

formulação, a execução e a avaliação das políticas públicas para o setor saúde” (MACHADO, 

1986). O Controle Social do sistema é apontado como um dos princípios alimentadores da 

reformulação do Sistema Nacional de Saúde, e como via imprescindível para a sua 

democratização. 

Em 1988 articulam-se no Movimento Nacional de Reforma Sanitária os movimentos 

sociais, sindicatos e parlamentares e fazem pressões na Assembléia Nacional Constituinte 

para inserir suas pretensões no texto constitucional: a conquista do SUS. Nesse processo, 

houve uma árdua batalha entre os setores progressistas e setores conservadores, até se garantir 

na Constituição Federal a Saúde como direito de todos e dever do Estado, a descentralização 

com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral com prioridade para as 

atividades preventivas, a universalização do atendimento, resolutividade, hierarquização, 

regionalização e participação. O processo de descentralização da saúde vem sendo 

implementado com os repasses de recursos aos Fundos estaduais e municipais, 

regulamentados pelas Normas Operacionais Básicas do SUS.91 

A participação social nas referidas políticas foi concebida na perspectiva do controle 

social no sentido de os setores organizados na sociedade civil participarem desde as suas 

                                                 
89 Cf. Dias (2004b).  
90  Idem 
91 As Normas Operacionais Básicas do SUS (NOBs/SUS) regulamentam a descentralização dos recursos do SUS 
da esfera federal para as esferas estaduais e municipais. 
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formulações - planos, programas e projetos –, acompanhamento de suas execuções, até a 

definição da alocação de recursos para que estas atendam aos interesses da coletividade. Foi 

institucionalizada através das Conferências setoriais e dos Conselhos92 gestores, instâncias 

colegiadas que objetivam o controle social com uma lógica inversa à do período ditatorial, em 

que a classe dominante através do Estado mantinha o controle exclusivo sobre a sociedade, 

com seus mecanismos de repressão. 

Para melhor qualificar a expressão controle social, ressalta-se a importância de 

esclarecer de qual sociedade civil está se tratando, pois esta não é homogênea, nela estão 

presentes interesses das classes antagônicas, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra e da União Democrática Ruralista que representam interesses opostos. Na 

concepção liberal de sociedade civil, esta é considerada homogênea e portadora de interesses 

universais implicando em práticas sociais que visam superar os antagonismos de classes, 

estabelecendo-se negociações e parcerias entre Estado e sociedade para resolver problemas 

que se apresentam como universais, formando-se novas relações colaboracionistas baseadas 

em consensos interclasses. Foi nesta perspectiva que aconteceu o discurso participacionista e 

de controle social do governo FHC, na busca das parcerias com a sociedade para enfrentar os 

problemas sociais solidariamente, controlando os gastos que deveriam ser mínimos, 

racionalizados e eficazes, repassando serviços para um “terceiro setor” que estaria além do 

Estado e do mercado e “refilantropizando” a assistência. A sociedade civil toma vulto como 

produtora de bens e serviços, antes de responsabilidade do Estado. Este é o controle social 

máximo que interessa às classes dominantes e é funcional à preservação do seu domínio. 

No entanto, o controle social interpretado a partir do conceito de sociedade civil em 

Gramsci, requer desmistificar a aparente homogeneização desta como portadora de interesses 

universais, colocando como eixo de análise os antagonismos de classe que a atravessam e que 

são próprios das relações sociais de produção capitalista. 

A partir desta última acepção, analisando os referidos Conselhos gestores, observa-se 

que neles existem tensões que se expressam na presença de diferentes interesses de classes 

que cada conselheiro representa, para dar o rumo das políticas públicas. Não são espaços 

neutros, nem homogêneos, pois neles existe o embate de propostas portadoras de interesses 

divergentes para dar o rumo da política específica na direção dos interesses dos segmentos das 

                                                 
92 Destaca-se que esses Conselhos adquirem o caráter deliberativo, antes meramente consultivo, nas Leis 
Orgânicas que regulamentam a participação, ampliando no aspecto legal o poder de intervenção dos movimentos 
sociais organizados nas gestões públicas. 
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classes dominantes ou das classes subalternas, lá representados. Estão presentes interesses da 

rede privada, coorporativos, pessoais, clientelístas, de entidades de classe, de entidades 

sociais, de ONGs, dos setores populares organizados e dos sindicatos. Isso quer dizer que o 

controle social é uma possibilidade neste espaço, a depender da correlação de forças dentro 

dos mesmos que, por sua vez, é resultante da correlação de forças existente no conjunto da 

sociedade civil. Um fator determinante93 para que, no âmbito dos Conselhos, haja algum 

controle social na perspectiva das classes subalternas é a articulação dos segmentos que a 

compõem em torno de um projeto comum para a sociedade a partir da construção de uma 

“vontade coletiva”, obtendo desta forma um posicionamento em bloco mais efetivo dentro dos 

mesmos, ampliando seu poder de intervenção. 

Existem dificuldades para o exercício do controle social na referida perspectiva, como: 

a fragilidade no nível de organização dos movimentos populares e sindicais; a pouca 

consciência de classe (momento meramente “econômico-corporativo” ou “egoístico-

passional”)94 dos mesmos; a cultura política de submissão arraigada na população brasileira; a 

baixa representatividade e conseqüente falta de legitimidade dos conselheiros, pela pouca 

organicidade com sua base, além da desinformação generalizada, entre outros. Observa-se que 

após as fortes mobilizações e articulações dos movimentos sociais na década de 80 e início da 

década de 90 em torno da legalidade dos direitos sociais e da participação nas políticas 

públicas, consolidados na Constituição de 88 e regulamentados nas Leis Orgânicas posteriores 

(LOS, ECA, LOAS, LOPS, LDB etc), as lutas em torno das políticas públicas passaram a 

acontecer no espaço dos Conselhos gestores. A representação da sociedade civil organizada 

passou a ocupar um lugar no executivo do Estado através dos Conselhos deliberativos95. 

Agora as disputas acontecem, principalmente, dentro dos mecanismos de participação 

instituciona lizada - nesses Conselhos gestores -, e as mobilizações se dão para participar e 

propor nas Conferências setoriais. O controle social via movimentos sociais organizados pela 

garantia legal da participação e dos direitos sociais, antes externo, passa a ocorrer nesses 

                                                 
93 Ver em Correia (1996a, p. 14). 
94 Simionatto (1998, p. 44), observa que a catarse é a síntese do projeto gramsciano, significa “o momento em 
que a esfera egoístico-passional, a esfera dos interesses corporativos e particulares, eleva-se ao ético-político, ao 
nível da consciência universal. Constitui o momento da passagem de ‘classe em si’ para classe para si’, em que 
as classes conseguem elaborar um projeto para toda a sociedade por meio de uma ação coletiva, cujo objetivo é 
criar um novo ‘bloco histórico”. 
95 Outra mudança importante na virada de década foi a modificação na função das ONGs, transitando de 
organizadoras e potencializadoras dos movimentos sociais subsidiando-os financeiramente nos anos 60-80, para 
intermediadora desses com o Estado nos anos 90, resultando na despolitização dos conflitos, retirando-lhe a  
essência de classe (Cf. MONTAÑO, 2001, p. 184). 
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espaços que estão localizados no executivo do Estado. A luta é pela efetivação prática das 

garantias legais. 

Os entraves para a efetividade do controle social sobre as políticas públicas também 

estão em nível macro econômico e político, dada a pré-determinação das definições em torno 

dos orçamentos públicos, especialmente, no que tange aos gastos sociais, resultantes das 

negociações com os organismos financeiros internacionais em torno das bases para o 

refinanciamento da dívida externa e da contratação de novos empréstimos. Este limite tem 

sido determinado pela dinâmica própria da sociedade do capital, que no seu estágio de crise 

atual, necessita que os recursos públicos subsidiem, cada vez mais, a reprodução ampliada do 

capital, em detrimento da reprodução do trabalho. É dentro deste limite maior da sociedade do 

capital que está situado o controle social em sua contraditoriedade – o controle da classe 

dominante para manter o seu domínio, e as estratégias de controle das classes subalternas na 

busca da construção de sua hegemonia -, e os Conselhos gestores, enquanto instrumentos de 

tal controle, dentro dos limites dos mecanismos da democracia burguesa.  

No próximo capítulo, desenvolveremos uma análise das modificações ocorridas na 

estrutura econômica a partir da crise contemporânea do capital e do processo de ajuste 

estrutural orquestrado pelos organismos internacionais – FMI e BM, e seu rebatimento na 

política econômica e social dos países dependentes, especialmente, do Brasil.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS DEFINIDAS PELOS ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS NA INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

 

 Como abordamos no capítulo anterior, um dos entraves para o exercício do controle 

social está em nível macroeconômico, nas condicionalidades impostas pelos organismos 

financeiros internacionais – FMI e BM – na intervenção estatal dos países por eles 

subsidiados, as quais vão ter um impacto na condução das políticas sociais e, 

conseqüentemente, na política de saúde. Por isso, faz-se necessário, antes de tratar 

diretamente da política de saúde, situar o papel desses organismos no processo de reprodução 

do capital financeiro mundial, analisando as implicações das condicionalidades impostas por 

estes, às políticas estatais dos países de capitalismo periférico, especialmente,  na América 

Latina e no Brasil.  

 Inicialmente, trataremos da crise do capitalismo mundial pós-welfare e dos processos 

de reestruturação produtiva e de flexibilização dos direitos em curso, aliados ao triunfo do 

neoliberalismo. Contexto em que o Estado tem se colocado, cada vez mais, à serviço do 

capital, exigindo o protagonismo da sociedade civil para dar respostas às seqüelas da questão 

social, desresponsabilizando-se.  

Em seguida, descreveremos a função dos organismos internacionais na referida crise e 

no aprofundamento da dependência dos países prestatários, mostrando como as 

condicionalidades impostas, influenciam nas suas políticas estatais. Por fim, trataremos dos 

reflexos dessas condicionalidades nas contra-reformas das políticas sociais brasileiras.  
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2.1 - DA CRISE DO WELFARE STATE AO ESTADO MÁXIMO PARA O CAPITAL 

 

Os anos 70 foram marcados por uma grande crise no capitalismo monopolista, com 

uma forte recessão da economia capitalista internaciona l. O padrão de acumulação fordista, 

baseado na produção em série e o keynesianismo 96 com o pacto de classes que resultou no 

Welfare State97, não conseguiram mais deter a tendência à queda da taxa de lucro. A 

capacidade de acumulação estava fortemente diminuída. O capital buscou o enfrentamento da 

sua crise com um novo padrão de acumulação favorecido pela revolução tecnológica e 

centrado na externalização da produção via subcontratação e terceirização e com um modo de 

regulação correspondente, baseado na desregulação estatal via privatizações, redução de 

direitos sociais e trabalhistas, cortes nas políticas de proteção social e eliminação de parte dos 

controles do Estado sobre as condições de uso da força de trabalho.  

Dias (2004b) destaca que não se trata apenas de uma forma de retomar a possibilidade 

de acumulação, mas de alterar a correlação de forças entre capital e trabalho e fundar as 

formas atualizadas da dominação capitalista. Para este autor, trata-se de subsumir ainda mais 

profundamente o trabalho ao capital e assim fundar as bases das formas atualizadas da 

dominação capitalista. 

O eixo da reestruturação capitalista é a volta da liberdade do mercado cortando as 

amarras impostas pelo pacto social-democrata e pelo Estado intervencionista. Ou seja, é uma 

intervenção da luta de classes contra as classes trabalhadoras. O retorno do laissez faire em 

tempos de globalização permite que o fluxo de capitais se mobilize instantaneamente entre os 

mercados mundiais favorecendo os monopólios financeiros que controlam a economia 

mundial. Isso se processa pela destruição dos direitos sociais e trabalhistas, eufemisticamente 

chamados de flexibilização, de terceirização. 

                                                 
96 Ressalta-se, que o keynesianismo foi a política econômica do período pós-guerra para as tarefas de 
reconstrução do capitalismo. 
97 Vale ressaltar que o welfare não foi apenas uma estratégia da burguesia que permitiu a superação da maior 
crise do capitalismo e fortaleceu seu domínio de classe, também representou uma conquista das classes 
subalternas (Cf. BORÓN, 2003). 
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Para Chesnais (1996 e 1999) a pretensão do capital financeiro de dominar o 

movimento do capital em sua totalidade não apaga a existência dos Estados Nacionais sobre 

os quais recai a tarefa de defesa da propriedade privada. Entretanto, esse processo acentua os 

fatores de hierarquização entre os países e redesenham sua configuração, aumentando o 

abismo entre os que participam na dominação econômica e política do capital financeiro e os 

que sofrem essa dominação (Cf. idem, ibidem). 

No atual estágio do capitalismo na tentativa de superar sua crise via reestruturação 

produtiva baseada em um padrão de acumulação flexível e via desregulação social com a re-

adoção do liberalismo econômico e político, a burguesia tem conseguido assegurar seu 

domínio econômico e político mundialmente manipulando muitas das decisões dos Estados 

nacionais 98. Os grupos detentores do capital comandam de forma incontrastada os rumos das 

nações. Este processo tem ameaçado as democracias constituídas. 

Isso não quer dizer que o Estado nacional99 tende a desaparecer, pois como afirma 

Liguori (2000), "o Estado e os Estados continuam a ter um papel de primeiro plano na atual 

economia internacional em razão do quadro de regras indispensáveis que fornecem. Aliás, o 

desencadeamento de uma concorrência mais selvagem e sem fronteiras talvez requeira uma 

intervenção maior do Estado e dos Estados, pelo menos no plano das regras."100 

A classe dominante exige para superar a crise contemporânea do capital a anulação 

dos mecanismos reguladores que contenham elementos democráticos de controle sobre o 

movimento do capital. O objetivo é o desvencilhamento de qualquer amarra que impeça a 

recuperação da margem de lucro no processo de acumulação do capital. Como afirma Netto 

(1993, p. 81):  

O que desejam e pretendem não é 'reduzir a intervenção do Estado' mas encontrar as 
condições ótimas (hoje só possíveis com o estreitamento das instituições 
democráticas) para direcioná-la segundo  seus particulares interesses de classe [...] a 
proposta do 'Estado mínimo' pode viabilizar o que foi bloqueado pelo 
desenvolvimento da democracia política – o Estado máximo para o  capital  (grifos do 
autor).  

 

                                                 
98 Concordamos com Liguori (2000) quando coloca que hoje não estamos diante do cancelamento da 
problemática da nacionalidade, mas de sua redefinição em termos multiétnicos e multiculturais  
99 Bob Jessop (1998) em seu trabalho A globalização e o Estado nacional , faz uma análise do pensamento de 
Poulantzas sobre as funções do Estado nacional no processo de internacionalização do capital, para o qual o 
Estado nacional é insubstituível. Bob Jessop (p. 43) afirma que “a função genérica de manter a coesão social 
ainda é desempenhada no nível do Estado nacional, no quadro deste conjunto reestruturado e reorientado.” 
100 Neste sentido, Liguori (2000) citando Hirst e Thompson afirma que “mercados e empresas não podem existir 
sem um poder público que os proteja”. 
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Nas palavras de Dias (1999, p. 121) "trata-se do ideologicamente  Estado Mínimo , 

que é na prática o 'Mercado Máximo." A condenação retórica do Estado tem a função de 

ocultar a sua minimização "em relação às classes trabalhadoras e a sua maximização na sua 

articulação com a burguesia" (idem, ibidem).  

O Estado tem se colocado cada vez mais a serviço dos interesses do capital. Sader 

(1999, p.126) vai chamar esse tipo de Estado de  Estado mini-max , ou seja, máximo para o 

capital - através de subsídios, créditos, perdão de dívidas, investimentos e obras de infra-

estrutura dirigidos a apoiar a acumulação privada, e políticas econômicas e financeiras com 

conotação de classe evidente -, e mínimo para o trabalho, através do corte de gastos sociais, 

da precarização das políticas públicas, do congelamento dos salários do funcionalismo 

público, entre outras medidas.  

A valorização da sociedade civil101 se insere como desdobramento do processo de 

reestruturação capitalista e do seu corolário, o neoliberalismo, que necessita modificar a 

forma de responder às refrações da “questão social”, desresponsabilizando o Estado e 

repassando esta tarefa para a sociedade civil através das “parcerias”, da disseminação de 

princípios de “auto ajuda” ou “ajuda mútua”, do voluntariado, do solidarismo e da filantropia.  

Nessa direção, Montaño (2001, p. 22)102 afirma que “a desresponsabilização estatal 

das respostas às seqüelas da ‘questão social’ é (supostamente) compensada pela ampliação de 

sistemas privados: mercantis (empresariais, lucrativos) e filantrópicos-voluntários (do 

chamado ‘terceiro setor’)”.  

A centralidade na sociedade civil103 foi o norte do neoliberalismo dos anos 80, no 

sentido de menos Estado, implicando em que a sociedade faça mais, e no sentido da crítica do 

político, valorizando a ação das formas privadas da sociedade civil através de seus 

                                                 
101 Mais sociedade civil e menos Estado, também é defendido por Tocqueville, em nome do “livre 
associativismo”, e por Rosanvallon em nome das “organizações da sociedade civil” (Cf. MONTAÑO, 2001).  
102 Montaño (2001, p. 15-17) analisando o debate dominante sobre o “terceiro setor”, considera-o “funcional ao 
processo de reformulação do padrão de resposta às seqüelas da ‘questão social’, propiciado no interior da 
estratégia neoliberal de reestruturação do capital [...] particularmente no que refere ao afastamento do Estado das 
suas responsabilidades”. Para ele, “chega-se ao chamado ‘terceiro setor’ como um debate ideológico, ora 
produzido no interior dos interesses do grande capital (seguindo os postulados neoliberais), ora surgido numa 
fração da esquerda resignada mas de (eventual) ‘intenção progressista’, porém inteiramente funcional ao projeto 
neoliberal”. 
103 Liguori (2000) coloca que após o colapso dos socialismos reais e dos limites manifestados pelo Welfare, o 
mito da globalização vem acompanhado com o triunfo do neoliberalismo proclamando o fim do Estado-nação 
em favor da transnacionalização, desconsiderando as armas da política e dando centralidade à sociedade civil. 
Trata-se na prática do deslocamento de ações governamentais para formas privadas como as ONGs, o Terceiro 
Setor etc. 
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representantes104. O discurso sobre o fortalecimento da sociedade civil tem sido apontado, 

tanto por conservadores e progressistas, como fator fundamental na nova ordem mund ial 

articulada pelo processo de globalização105. Nesse sentido, a recorrência à sociedade civil 

aparece como estratégia de desmonte das organizações coletivas. Essa passa a ser responsável 

pelo “encaminhamento de projetos que dêem conta dos complicadores das novas expressões 

da ‘questão social” (SIMIONATTO, s.d., p. 2). Tomada em sentido transclassista, essa é 

deslocada da esfera estatal e atravessada pela racionalidade da esfera do mercado, sendo em 

última instância expressão de instituições privadas que controlam o Estado.106  

Nesse processo, ocorre uma diminuição da intervenção estatal na área social, 

simultânea ao repasse da gestão de bens e serviços públicos para a rede privada, tais como 

saúde e previdência, mediante a transferência de recursos públicos.  

Observa-se a crescente tendência da utilização do fundo público para o financiamento 

da acumulação de capital em detrimento do financiamento da reprodução do trabalho. O que 

está em curso é o repasse dos custos de reprodução do capital para o conjunto da sociedade e 

para o próprio trabalhador, transformando-o em cidadão-consumidor. 

A classe dominante tem tido o domínio - mesmo não sendo exclusivo - sobre os 

aparelhos privados de hegemonia e tem investido no processo de despolitização da sociedade 

civil, através de estratégias para enfraquecer, fragilizar, dividir e cooptar os movimentos 

populares e sindicais. Entre estas se destacam os apelos ao voluntariado, à “refilantropização” 

da assistência, a manipulação dos Conselhos gestores das políticas públicas e o repasse de 

serviços ao “terceiro setor”. O Estado vem transferindo para a sociedade suas 

responsabilidades.  

Do lado dos trabalhadores, assiste-se um refluxo de suas lutas frente ao crescimento 

das taxas de desemprego, às contenções de salários, às demissões em massa, à fragmentação 

do trabalho coletivo em empregados do grande capital e excluídos do trabalho formal. Com a 

chamada terceira revolução industrial nos anos 70 - elevados avanços tecnológicos 

incorporando a automação no processo produtivo eliminando força de trabalho -, o 

desemprego deixa de ser conjuntural, decorrente de uma fase de depressão, e passa a ser 

estrutural como mecanismo necessário a qualquer economia de mercado eficiente. 

                                                 
104 Ver em Liguori (2000). 
105 Cf. Simionatto (s.d.). 
106 Ver em Simionatto (s.d.). 
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O processo de mudança do padrão de acumulação capitalista do binômio taylorismo e 

fordismo (que vem sendo alterado, mesclado e até mesmo substituído)107 pela acumulação 

flexível tendo como exemplos o modelo japonês ou toyotismo108 tem aprofundado a 

subsunção real do trabalho ao capital com a adocão de técnicas de gestão do capital109 como o 

just-in-time, kanban, o gerenciamento by stress (por tensão) ou andon, Quality Network 

System, entre outras. A tarefa é produzir um trabalhador subordinado ao capital incorporando-

o passivamente à ordem. Objetiva-se “destruir não apenas o trabalhador coletivo, mas seus 

coletivos” e “produzir um operário parcelar, descontínuo [...] Para criar as condições desta 

nova face da dominação capitalista é preciso liquidar as antigas identidades de classe e as 

vigentes relações de trabalho” (DIAS, 1998). De acordo com Dias (1998, p. 51), a maioria do 

movimento social em escala planetária carente de referências classistas, “tende, cada vez 

mais, a integrar-se à ordem, permanece prisioneiro de concepções econômico-corporativas, 

reduzindo suas intervenções nas lutas sociais, privilegiando o campo corporativo, para tentar 

articular uma defesa no plano do emprego, de melhores salários etc.” 

Para Anderson (2000, p.17), com raras exceções, a classe trabalhadora tem 

permanecido passiva nos úlltimos 20 anos, não só como mera decorrência das transformações 

econômicas ou mudanças ideológicas ocorridas, mas como resultado de lutas de classe 

travadas, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, para dominá- la e subjugá- la. 

Na Europa os trabalhadores se mantêm na defensiva, talvez por esse motivo o arranjo 

institucional que deu suporte ao Welfare State destes países, apesar de ameaçado, não tenha 

sido desmontado com a onda neoliberal. Para Vianna (1997, p.166), a força do Estado de 

bem-estar se localiza nas instituições democráticas por ele criadas e o seu desmonte precisa 

do consentimento difícil de numerosos atores. Porém, Vianna (1998, p.12-13) observa que 

existem opções não mercantis e também não estatizantes que mobilizam organizações 

comunitárias, movimentos sociais e partidos de esquerda em países tão diversos como Suécia 

e Itália. É toda uma práxis da cidadania solidária – trabalho voluntário, uso social de lazer 

(potencializado pela tecnologia produtiva), cooperativismo – juntamente com formas 

empresariais de proteção, que insinuam a construção de um Welfare Society complementar ao 

Welfare State. 
                                                 
107 Ver em Antunes (2000, p. 229).  
108 O toyotismo ou ohnismo (referência a Ohno, engenheiro que o criou na fábrica Toyota), é uma modalidade de 
organização do trabalho que tem origem na Toyota, no pós-45, assumindo intensa propagação no Japão como 
alternativa colocada por Ohno para resolver o problema da eficácia em tempos de crescimento lento. 
109 Segundo Gounet (1999) a empresa só produz o que é vendido e o consumo condiciona toda a organização da 
produção.  
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Anderson (2000, p.17) coloca que o capital, através da asfixia do debate público e da 

diferença política, tem conseguido lidar com serenidade com os novos desafios colocados pela 

aspiração democrática que vem de baixo. Neste sentido, observa que até agora, os 

movimentos ecológicos e feministas se mostraram compatíveis com as rotinas de acumulação, 

porém, considera seus ganhos reais e bem vindos como "os mais importantes elementos do 

progresso humano nessas sociedades nos últimos trinta anos" (ibidem). Este autor, afirma que 

"o único ponto de partida para uma esquerda realista nos dias de hoje é um registro lúcido de 

sua derrota histórica. O capital rechaçou quase inteiramente todas as ameaças a seu império 

[...] Nenhum ator coletivo capaz de medir forças com o poder do capital está ainda no 

horizonte" (ibidem). Reconhecer as dificuldades é um passo para superá- las e não para 

paralisar-se diante delas. Para Dias (1998, p. 52), a resistência dos trabalhadores supõe hoje a 

compreensão dos limites, mas e acima de tudo “a necessidade de superar as determinações 

econômico-corporativas que o capital lança sobre eles. Para tanto é estratégico impedir que a 

ideologia transforme o trabalhador em um militante da ordem do capital“. 

É diante desta realidade que os mecanismos de democracia burguesa precisam ser 

ampliados e radicalizados no sentido da construção da hegemonia das classes subalternas. 

Concordamos com Dias (1999, p.75-76) quando afirma que a  

 

legalidade, apesar do ocultamento do seu caráter classista pode e deve, na sua 
contraditoriedade, ser um espaço de luta, no qual se constroem, ou podem ser 
construídas as identidades de classe, os projetos de hegemonia. A democracia, mesmo 
a mais limitada, interessa mais aos trabalhadores do que a ditadura mais esclarecida 
do capital. 

 

Perante a conjuntura de crise do capital em que a classe dominante, para o seu 

enfrentamento, tem buscado o “consentimento ativo” das classes subalternas através da 

propagação da “cultura política da crise”110, se faz necessário resgatar o conceito original de 

sociedade civil em Gramsci, para subsidiar o debate e as práticas sociais e políticas em torno 

do controle social. Principalmente, no Brasil, após a institucionalização de mecanismos de 

controle social sobre as políticas públicas e sobre os recursos a elas destinados, para que esses 

não se tornem mecanismos de formação de “consentimento ativo” das classes subalternas em 

torno da conservação das relações vigentes de domínio da classe dominante. O controle social 

das classes subalternas sobre as ações do Estado e sobre o destino dos recursos públicos, 

                                                 
110 Ver MOTA (1995). 
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torna-se um desafio importante na realidade brasileira para que se criem resistências à redução 

das políticas sociais, à sua privatização e mercantilização. 

Desta forma, em uma perspectiva gramsciana esse controle social deverá ser entendido 

dentro da articulação dialética entre o Estado que abrange a sociedade civil composta por 

interesses de classes opostos, e deverá se dar na perspectiva da defesa dos interesses das 

classes subalternas e de construção de resistências às tendências do uso do fundo público para 

o financiamento da reprodução do capital em detrimento do financiamento da reprodução do 

trabalho (serviços públicos que não buscam o lucro). Controle social norteado por um projeto 

societário das classes subalternas e pela busca da construção de uma cultura política de uma 

nova hegemonia, com vistas à superação da racionalidade capitalista.  

 

2.2 O PAPEL DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA 

REPRODUÇÃO DO CAPITAL FINANCEIRO E A DEPENDÊNCIA DOS 

ESTADOS PERIFÉRICOS 

 

O processo de financeirização do capital, representado por um novo estilo de 

acumulação na fase da “mundialização do capital”111 é colocado pelas “novas formas de 

centralização de gigantescos capitais financeiros (os fundos mútuos e fundos de pensão)” que, 

através dos títulos e da rentabilidade aliada à liquidez, têm a função de frutificar 

principalmente no interior da esfera financeira. É esta que comanda, cada vez mais, a 

repartição e a destinação social da riqueza criada na produção a partir da combinação social 

de formas de trabalho humano 112. Segundo Chesnais (1996, p.15), a dinâmica do crescimento 

desta esfera se alimenta de dois tipos de mecanismos, os primeiros se referem à formação de 

capital fictício e os outros se baseiam em transferências efetivas de riquezas para a esfera 

financeira, tendo como meio mais importante o serviço da dívida pública e as políticas 

monetárias associadas a este. Esse processo traz como conseqüência para os países periféricos 

um “nível de endividamento dos Estados perante os grandes fundos de aplicação privados (os 

‘mercados’) deixa- lhes pouca margem para agir senão em conformidade com as posições 

                                                 
111 Chesnais (1996) coloca que a fase da mundialização do capital foi antecedida por duas outras fases, o 
imperialismo e o período fordista. "A expressão mundialização do capital é a que corresponde mais exatamente à 
substância do termo inglês globalização, que traduz a capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista, 
voltado para a produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, 
um enfoque de conduta global" (idem, p.17). 
112 Ver Chesnais (1996, p. 14-15). 
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definidas por tais mercados” (idem, ibidem). O poder do capital financeiro é defendido a todo 

custo pelas instituições financeiras internacionais e pelos Estados mais poderosos do globo 

(Cf. CHESNAIS, 1999). 

A existência e o poder do capital financeiro são defendidos pelas instituições 

financeiras internacionais que, representando os interesses dos Estados mais poderosos do 

mundo,113 pressionam os demais Estados nacionais a adotarem políticas de liberalização, 

desregulamentação e privatização, impondo reformas políticas, econômicas e sócio-culturais, 

as quais vão ter implicações na soberania dos Estados-nação que a estas aderirem, mediante as 

condicionalidades de suas políticas internas e externas. 

A mundialização do capital, sob a égide do capital financeiro, tem sido acompanhada 

de “modificações nas relações políticas, agora entendidas como relações internas às 

burguesias imperialistas” (CHESNAIS, 1996, p.19). A rivalidade é entre os capitalismos 

“europeu”, “nipônico” e “norte-americano”, ou seja, entre a Europa, o Japão e os Estados 

Unidos. Mas, sob o comando deste último, não só pelo seu superior poder militar114, mas 

também pela “sua posição no plano do capital financeiro, bem superior a que têm no plano 

industrial.”115 Baseadas nas necessidades do capital financeiro de características rentistas, os 

Estados Unidos impõem “as regras do comércio e das finanças internacionais”, através de 

seus posicionamentos no FMI e na Organização Mundial do Comércio, “e também dos 

posicionamentos menos formais que ordenam o relacionamento interno do oligopólio 

mundial” (CHESNAIS, 1996, p.19). 

O poder de decisão dos países no FMI está relacionado ao peso de suas quotas, 

garantindo a hegemonia dos Estados Unidos, os quais detinham 34,22% destas em 1950, 

enquanto a Inglaterra ficava com 16,18% e a França com 6,53%. Em 1990, as quotas dos 

EUA desceram para 19,762%, enquanto a Alemanha e o Japão passaram a ter 6,1% e a França 

e a Inglaterra, 5,48% cada. Apesar desta alteração, a hegemonia dos EUA permanece graças à 

                                                 
113 Ver Chesnais (1999, p.28). 
114 O projeto “guerra nas estrelas” voltou a ter mais ênfase nos EUA depois dos atentados de 11 de setembro de 
2001. De acordo com Castells (1999) calcula-se que, atualmente, os Es tados Unidos sejam responsáveis por 36% 
do total de gastos militares no mundo. “O que o Presidente Bush tem chamado de ‘eixo do mal’- Iraque, Irã e 
Coréia do Norte – têm um orçamento militar conjunto de cerca de 12 bilhões de dólares. Essa quantia é o que os 
EUA gastam em apenas 10 dias com sua defesa” (idem, ibidem, p. 417).  
115 Segundo Chesnais (1996, p. 19) “o fato de os Estados Unidos serem a fonte principal do parasitismo 
financeiro que está gangrenando o capitalismo mundial não os impede de imporem sua hegemonia por todos os 
meios ao seu alcance”. Eles são os maiores beneficiados dessa situação, isso “porque o funcionamento rentista 
do regime de acumulação mundializado com predomínio financeiro faz com que o país mais rico do mundo seja 
também o que atrai para si, para esterelizá-la em seus mercados financeiros a parte mais importante da liquidez 
mundial” (idem, 1998, p. 27). 
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política do FMI em que mudanças expressivas exigem 85% de votos dos quotistas, sendo que 

os EUA tem o poder de veto.116 

Destaca-se que na Conferência de Bretton Woods117 as duas instituições criadas – FMI 

e BM118 - tiveram um peso importante para a hegemonia financeira dos Estados Unidos ao 

alterar as bases do sistema financeiro internacional para o padrão ouro-dólar, que antes era 

baseado no padrão ouro sob a hegemonia da Inglaterra.119 Ficou previsto “que as diversas 

moedas seriam conversíveis em dólar americano, que seria a seu turno conversível em ouro. 

Por isso, esse sistema monetário ficou conhecido como o ‘sistema dólar-ouro’, que, mediante 

o uso de regras públicas e a atuação das instituições formais, deveria proteger as diversas 

moedas da oscilação cambial em relação ao dólar e variações do valor dólar frente ao ouro, 

favorecendo, portanto, a manutenção das paridades estáveis” (Cf. CASTRO & FARIAS, 

2003, p. 03). 

Inicialmente, os empréstimos realizados pelo FMI baseavam-se nas cotas que os países 

membros dispunham no Fundo, depois se criou outra modalidade, os acordos stand by, os 

quais possibilitam ao membro associado sacar além do que sua quota permite, desde que 

explicite suas “intenções” em termos de política econômica.120 

                                                 
116 Ver Arantes, 2002, p. 79. 
117 As organizações financeiras, FMI e BM, foram criadas, em 1944, durante a Conferência internacional 
monetária e financeira, denominada de Bretton Woods  (cidade do estado de New Hampshire - EUA), que teve 
como objetivo estabelecer as orientações das novas regras do jogo que devia reger o funcionamento da economia 
mundial do pós-guerra. Essas organizações tiveram um peso importante para a hegemonia financeira dos Estados 
Unidos ao alterar as bases do sistema financeiro internacional para o padrão ouro-dólar, que antes era baseado no 
padrão ouro sob a hegemonia da Inglaterra. Além do FMI e do BM, outras duas organizações foram criadas para 
reorganizar o capitalismo mundial no pós-guerra sob a hegemonia norte-americana. A Organização Internacional 
do Comércio (OIC), com a missão de policiar o sistema comercial para garantir o livre comércio, substituída em 
1947 pelo GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). Nos anos 90 foi criada a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que assumiu o papel desta última de liberalização do comércio mundial. A segunda, foi o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), criada em 1959, cuja finalidade é de prestar ajuda financeira 
aos países da América Latina. 
118 O Grupo do Banco Mundial é composto por cinco organizações, sedo duas delas responsáveis pela concessão 
de empréstimos aos governos dos países “em desenvolvimento” : o Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA). Geralmente usa-se o termo 
Banco Mundial para designar o conjunto dessas duas organizações envolvidas com empréstimos aos governos.  
119 Até a segunda guerra mundial o sistema de gestão monetária existente era privado, sob a liderança de ricas 
famílias de financistas europeus. O poder financeiro concentrava-se em Londres, com o chamado Padrão Ouro 
Internacional. Esses financistas privilegiavam a manutenção da estabilidade cambial, mesmo que isto implicasse 
na adoção de políticas contracionistas por governos locais através de entendimentos informais estabelecidos. Só 
depois da referida guerra que se adotou um “sistema de regras públicas com o objetivo de disciplinar, por meios 
que incluíam a atuação de instituições supranacionais, as relações financeiras entre as diversas economias 
nacionais. Ao mesmo tempo, a adoção destas regras coincidiu com a transferência do poder financeiro de 
Londres para Nova York como principal pólo financeiro da economia mundial” (Cf. CASTRO & FARIAS, 
2003, p. 2). 
120 Idem, ibidem. 
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Essas “intenções” são documentadas nas “Cartas de Intenções” que devem expressar 

as “condicionalidades”, ou seja, as condições exigidas em termos de políticas econômicas que 

garantam aos credores internacionais o pagamento dos compromissos assumidos. Os recursos 

vão sendo liberados mediante o cumprimento das “condicionalidades”, que passam a moldar 

toda a política nacional, afetando a soberania do Estado-Nação. 

A condicionalidade é entendida, de acordo com os documentos do FMI, como 

“elemento essencial da contribuição que o Fundo realiza para atenuar os problemas de balança 

de pagamentos dos países membros e para facilitar o processo de ajuste internacional.” 

(Boletim do FMI, apud ARANTES, 2002, p. 80). 

Arantes (2002), em seu livro O FMI e a nova dependência brasileira, a partir de uma 

análise histórica desse organismo, estabelece três fases às quais correspondem diferentes tipos 

de condicionalidades. A primeira, vai de 1946 a 1982, que o autor caracteriza como 

“condicionalidades visando ao equilíbrio da balança de pagamentos”. Na sua segunda fase 

(1983 a 1989), as condicionalidades do FMI são denominadas por Arantes (2002, p.82) de 

ampliadas. 

É a partir dos anos 70 que a dívida externa dos países latino-americanos começa a 

crescer121 numa maior velocidade acelerando também seu processo de dependência. Até 

então, os empréstimos eram feitos com taxas de juros fixas. O endividamento “passa a ser 

feito pelo sistema financeiro internacional e não mais por instituições governamentais” 

(ARANTES, 2002, p.76), com taxas de juros flutuantes. A decisão do Federal Reserve System 

de elevar as taxas de juros sobre o dólar para combater a inflação nos Estados Unidos teve 

efeito sobre as taxas de juros internacionais, fazendo com que a dívida externa se 

multiplicasse: o serviço da dívida passou a requerer mais de 80% das receitas de 

exportação122. Esta elevação da taxa de juros repercutiu no aumento da dívida externa. Esse 

fator associado ao aumento das despesas com a importação de petróleo e à queda do preço dos 

produtos exportados influenciou no déficit das balanças de pagamentos dos países 

dependentes. Configurou-se a chamada crise da dívida, os capitais dos países latino-

americanos eram deslocados para os países credores. 

                                                 
121 A dívida externa dos países latino-americanos em 1968 era de US$ 11,7 bilhões, em 1974 passou para RS$ 
59,1 bilhões, depois da primeira alta do petróleo. E, passou de US$ 68,9 bilhões, em 1975, para US$ 222,5 
bilhões em 1980 após a segunda alta do petróleo. Entre 1981 e 1985, essa dívida aumentou de US$ 277,7 bilhões 
para US$ 368 bilhões (ARANTES, 2002, p. 76-77). 
122 Cf. Batista, 1995, p. 18. 
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Foi através da referida elevação da taxa de juros e da redução do preço das 

commodities que os países capitalistas desenvolvidos repassaram o ônus da crise do petróleo 

para os países dependentes, ocorrendo a chamada reciclagem dos petrodólares.123 Esses países 

transferiram sua crise para a periferia por meio da dívida externa, protegendo suas economias. 

Esse processo levou os países endividados a buscarem recursos necessários ao pagamento dos 

serviços da dívida externa por meio de processos inflacionários em clima de recessão. A 

situação da América Latina de recessão com inflação levou à primeira revisão das políticas de 

ajuste estrutural,  em 1985, por parte da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos mediante o 

lançamento do chamado Plano Backer124, que teve como objetivo fazer com que os devedores 

retomassem seu crescimento. Apesar do Plano Backer125 não ter decolado, a partir dele o 

Banco Mundial e o FMI são convocados a ter uma maior atuação na administração da dívida 

latino-americana, através de orientações e financiamento para reformas estruturais que 

supostamente levariam ao crescimento econômico. Nessa fase de gestão da crise da dívida, as 

instituições financeiras de Bretton Woods encontram uma nova missão e recuperam o 

prestígio perdido ao imporem com maior intensidade as denominadas “condicionalidades” 

para a contratação de empréstimos.126 

A terceira fase é marcada por “condicionalidades estruturais”, iniciou-se em 1990 e 

segue até os dias atuais. Os empréstimos feitos, principalmente, por fundo de pensão, em 

curto prazo, e com taxas de juros flutuantes tornam, cada vez mais, os países devedores sem 

possibilidade de honrar seus débitos, formatando-se assim, a “crise da dívida”. Os efeitos 

dessa crise repercutem drasticamente no México em 1994. Suas conseqüências fazem com 

que os líderes do G-7 se reúnam em junho de 1995 e criem “uma nova modalidade de 

empréstimo, denominado emergency financing mechanism (EFM), para dar respostas rápidas 

a situações semelhantes à do México. Com isso, o FMI obtém um novo papel. Ele passa a ser 

o agente da implantação da estabilização econômica e da reforma estrutural” (idem, ibidem, p. 

83). Esse organismo passa a colocar em prática a política neoliberal preconizada no Consenso 

de Washington. Obedecendo às determinações do G-7, em especial dos Estados Unidos, Japão 

                                                 
123 Cf. Arantes, 2002, p. 78. 
124 Sobrenome do então secretário do Tesouro dos Estados Unidos. 
125 Diante do insucesso do referido plano evidenciado no agravamento da situação econômica da América Latina, 
em fins de 1988 surge o Plano Brady. Este se propunha à consolidação da dívida latino-americana com um 
mínimo desconto e a prazo mais longo, com a condição de prévia adoção por estes países de políticas unilaterais 
de abertura comercial. 
126 O resultado da estratégia do FMI foi a conversão dos latino-americanos em exportadores líquidos de capital. 
Entre 1982 e 1991, transferiram para o exterior US$ 195 bilhões de dólares, valores que correspondem ao que os 
Estados Unidos concederam como doação à Europa ocidental entre 1948 e 1952, sob o plano Marshall (Cf. 
BATISTA, 1995, p. 23).  
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e Alemanha, o FMI impõe a “condicionalidade estrutural”, a qual vai implicar na adoção por 

parte dos países dependentes do ajuste estrutural e da reforma do Estado. As exigências são 

em torno de um ajuste fiscal capaz de gerar superávits primários para garantir o pagamento da 

dívida, mediante o corte de gastos sociais exigidos, mesmo que as repercussões sociais sejam 

devastadoras. 

Segundo Chossudovsky (1999, p. 60),  

 

 o pacote de estabilização econômica destrói a possibilidade de um ‘processo de 
desenvolvimento econômico nacional endógeno’ controlado por estrategistas políticos 
nacionais. As reformas do FMI-Banco Mundial desmantelam brutalmente os setores 
sociais dos países em desenvolvimento [e] constituem um programa coerente de 
colapso econômico e social. 

 

A dívida externa se constitui em um fator de pressão decisivo para adoção desse 

receituário e os organismos financeiros internacionais cumprem o papel de vigilantes, ou seja, 

de cobradores da implementação dos referidos programas. Segundo Borón,  

 

a realidade é que nossos Estados são muito mais dependentes hoje do que antes, 
oprimidos como estão por uma dívida externa que não pára de crescer e por uma 
‘comunidade financeira internacional’ que na prática os despoja de sua soberania ao 
ditar as políticas econômicas docilmente implantadas pelos governos da região. 
(BORÓN, 1999, p. 50)127.  

 

Na América Latina, esta pressão foi mais explícita através do Consenso de 

Washington, encontro convocado pelo Institute for International Economics que aconteceu na 

capital dos Estados Unidos em 1989, com a participação de funcionários do governo norte –

americano e dos organismos financeiros internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e 

BID – e especializados em assuntos latino-americanos. Teve como objetivo proceder a uma 

avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região, reafirmando a 

proposta neoliberal que o governo norte-americano vinha recomendando, por meio dos 

referidos organismos, como condição para cooperação financeira externa. Registrou-se um 

consenso sobre as reformas já realizadas ou iniciadas na América Latina com exceção, até 

aquele ano, do Brasil e Peru. 

                                                 
127 Destaca-se, porém que a debilitação da soberania é resultado da orientação da política governamental 
implementada que, por sua vez, é definida pela condução do executivo ao fazer a opção de sujeitar-se à 
regulação das agências internacionais, compartilhando com estas, e/ou abrindo mão, de sua soberania. Esse 
processo de enfraquecimento das soberanias nacionais é funcional à inserção de forma subalternizada dos países 
de capitalismo periférico na internacionalização do capital. 
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O fim da guerra fria, a queda do muro de Berlim com a desintegração da União 

Soviética e o colapso do chamado socialismo real, e a adesão dos socialistas espanhóis e 

franceses ao discurso neoliberal, associado a uma campanha contrária ao modelo de 

desenvolvimento nacionalista propugnado pela Cepal, 128 formaram um cenário propício à 

disseminação ideológica do fim da história e da necessidade de uma modernidade sob a égide 

do capital, e a uma maior aceitação nos países da América Latina das recomendações do 

Consenso de Washington, as quais já vinham sendo feitas desde o início do governo Reagan 

nos Estados Unidos. 

Borón (1995, p. 93) fazendo uma avaliação do papel que o FMI e o BM 

desempenharam na economia mundial, e em especial nos capitalismos periféricos, afirma que 

o poder disciplinador desses organismos aumentou consideravelmente a partir da década de 

80 “ quando as nações da periferia e seus elos mais fracos do mercado mundial sucumbiram 

diante do peso combinado da recessão e da crise da dívida”. O FMI e o BM129 passaram a 

desempenhar um papel protagônico na orientação das políticas econômicas adotadas pelos 

Estados Latino Americanos mediante a imposição da adoção de programas de estabilização e 

de ajuste estrutural. Para Borón (1995, p.100), a orientação desses organismos de aplicar 

receitas neoliberais de estabilização e de ajuste estrutural tende a produzir condições sociais 

menos promissoras para que as economias em questão possam sobreviver exitosamente aos 

imperativos da abertura comercial e da liberalização dos mercados.130 

A causa da crise é identificada pelos liberais como excesso de gastos estatais ao 

atendimento das demandas excessivas dos trabalhadores, é chamada de crise fiscal do Estado. 

A saída apresentada pela política neoliberal é a redução dos gastos estatais e o corte dos 

direitos dos trabalhadores. Entretanto, a crise fiscal do Estado é conseqüência de uma crise do 

próprio sistema capitalista. De acordo com Chesnais (1988) a crise em curso é econômica e 

tem suas raízes “nas relações de produção e distribuição que regem cada economia e que 

comandam o caráter hierarquizado da economia mundial tomada em seu conjunto” 

(CHESNAIS, 1988, p. 8-9). 

                                                 
128 A Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) esteve comprometida com a defesa de projetos de 
capitalismo nacional para a América Latina, com base em capitais nacionais e estrangeiros e com uma 
participação do Estado como regulador e empresário. 
129 O próprio refinanciamento da dívida externa dos países periféricos está condicionado às imposições das 
agências financeiras internacionais que deliberam uma agenda de reformas, tornando-os reféns de suas decisões. 
130 De acordo com Borón (1995, p.102), as “instituições financeiras internacionais’, eufemismo para se referir ao 
BM e ao FMI, recomendam calorosamente umas políticas que geram pobreza e exclusão social e, ao mesmo 
tempo, encomendam numerosas pesquisas sobre o tema e manifestam sua consternação pelo agravamento do 
flagelo da pobreza na América Latina.” 
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As políticas econômicas e sociais implementadas pelos países de capitalismo 

periférico ficam reféns das condicionalidades impostas pelos referidos agentes financeiros 

internacionais. As reformas do Estado recomendadas são no sentido da racionalização de 

gastos na área social e do fortalecimento do setor privado na oferta de bens e serviços 

coletivos. O Banco Mundial afirma que “muitos países em desenvolvimento que desejam 

reduzir a magnitude de seu desmesurado setor estatal devem conceder prioridade máxima à 

privatização” (Banco Mundial, 1997, p. 7). Essa instituição orienta os governos a dar 

prioridade máxima aos “setores sociais fundamentais”, os mais vulneráveis, promovendo 

políticas públicas focalistas para dar eficácia e equidade aos gastos sociais. Esta orientação 

traz como conseqüência a quebra do caráter universal de tais políticas, tão caro às lutas 

sociais. A partir da reforma do Estado proposta pelo Banco Mundial as políticas sociais 

tendem: à focalização, em que os gastos sociais são dirigidos aos setores de extrema pobreza; 

à descentralização da gestão da esfera federal para estados e municípios sem a contrapartida 

de recursos necessários a esse processo, e com a participação na esfera local de organizações 

não governamentais, filantrópicas, comunitárias e de empresas privadas; à privatização, com o 

deslocamento de prestação de bens e serviços públicos para o setor privado que é regido pelo 

mercado. 

Existem evidências do fracasso social do ajuste neoliberal implementado como 

resposta à crise estrutural do modelo econômico e social de reprodução do capital. Dados dos 

custos sociais para a América Latina demonstram o resultado da implantação de tais políticas, 

como por exemplo:  

A participação dos domicílios pobres no total de domicílios passou de 35% em 1980 
para 36% em 1997, o que significou um incremento de 68,1 milhões no número de 
pobres (que aumentou de 135,9 milhões para 214 milhões nesse mesmo período) [...] 
Por outro lado, a indigência , fenômeno muito mais grave que a pobreza segundo a 
Cepal, se manteve em 15% do total de domicílios nesse período, acrescentando ao 
contingente de indigentes 27,4 milhões de pessoas, com um crescimento de 144% 
entre 1980 e 1997 (Cepal, Panorama Econômico de América Latina, 1998, apud 
SOARES, 2000a, p. 54-55, grifos da autora). 

 

Soares (2000a, p. 31) coloca que os organismos internacionais mascaram a 

impossibilidade de que este fracasso possa ser revertido, caso a política econômica persista. 

Estes apresentam uma visão incorreta de que "os problemas sociais hoje existentes são 

apenas um problema de administração do ajuste, culpabilizando, mais uma vez, os Estados 

Nacionais de serem incompetentes na gestão econômica e social" (ibidem, grifos da autora). 

É a partir desta justificativa que estes organismos ressaltam a necessidade de reformas, 
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argumentando que "elas ou ainda não foram realizadas ou foram mal implementadas nos 

países latino-americanos" (ibidem, grifos da autora).  

Na América Latina, pela dependência e vulnerabilidade das economias de seus países, 

os Estados passaram a se submeterem às imposições das agências financiadoras 

internacionais. As reinvindicações dos grandes conglomerados empresariais são prontamente 

atendidas para garantir a estabilidade macroeconômica e política, enquanto que as 

reinvindicações dos setores populares, das camadas médias, dos trabalhadores e dos excluídos 

do processo produtivo são tratadas com indiferença e/ou com repressão. Os Estados se sentem 

ameaçados pelos capitalistas.131  

As instituições democráticas estão em crise na América Latina, ainda que, avanços 

constitucionais tenham sido alcançados em alguns países. Cada vez mais o poder econômico 

influencia as eleições livres, com o poder da mídia de fazer a direita travestida de esquerda, 

em que as propostas e candidatos se confundem, além do clientelismo que ainda elege 

candidatos, ou mesmo, manipula decisões políticas. A democracia representativa tem 

permitido a “livre escolha” dos representantes do povo, porém não garante por si só que este, 

durante seu mandato, tome decisões que correspondam às expectativas de quem os elegeu. O 

distanciamento do povo e o descumprimento do prometido são medidas muito comuns entre 

os eleitos. 

Oliveira (1997, p. 34) afirma que os regimes democráticos na América Latina estão se 

transformando em totalitários por via das mesmas instituições que processam a democracia. A 

opção de desregular o Estado provocada pela escolha da classe dominante de inserção 

subalterna no processo de globalização132, dissolvendo as suas forças econômicas e sociais no 

amplo conjunto das forças dominantes em âmbito global, vem resultando em um grande 

processo latino-americano de exclusão.  

As classes dominantes têm construído socialmente um "verdadeiro apartheid entre 

classes, entre os dominantes e os dominados" (OLIVEIRA, 1997, p. 38). Num processo 
                                                 
131 A exemplo da Argentina que, mediante a ameaça da fuga de investimentos, adotou no ano de 2001 uma série 
de medidas para enxugar as despesas do Estado e aumentar suas receitas, seguindo as medidas adotatadas no 
Brasil, o imposto sobre o cheque, ou seja, a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, e a 
demissão do funcionalismo federal, além do "curralito" ignorando toda a mobilização popular contrária a estas 
medidas.  
132 Um exemplo da opção de inserção subalterna na economia mundial, contrária ao fortalecimento do Estado 
Nacional e a uma possível inserção autônoma neste processo, foi a assinatura da Carta de Intenções de adesão do 
Brasil à ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), em dezembro de 1994. A implantação da Alca poderá 
representar o aprofundamento da desregulação econômica e financeira que conduziu ao debilitamento político 
dos Estados nacionais latino-americanos e à fragilização de suas economias. 
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característico de sociedades totalitárias, os direitos humanos "são transformados em causação 

da barbárie e da violência: o direito civil e político de protestar é reprimido não apenas com 

violência, o que se dá mesmo em qualquer democracia; ele é desqualificado como direito" 

(ibidem). 

A primeira reação expressiva do conjunto da sociedade organizada contra a 

globalização foi em novembro de 1999 em Seattle (EUA) quando da reunião da OMC, com 

50 mil pessoas nas ruas conseguindo paralisá- la, apesar das mais de 500 prisões efetuadas. 

Houve uma repercussão mundial através da imprensa internacional. Este acontecimento foi 

considerado o fundador da nova era de rebeliões. Posteriormente, houve manifestações 

durante a reunião do FMI e Banco Mundial, em 2000, na capital norte-americana, em que 

foram presos 700 manifestantes. Depois em Melbourne, Nice e Praga. Na esteira dessas 

mobilizações surgiu a idéia do Fórum Social Mundial – FSM como uma tentativa de ir além 

do protesto e formular propostas concretas tendo em vista a superação das políticas 

neoliberais.133 Este evento tinha sido idealizado para se contrapor ao Fórum Social 

Econômico que já acontece há trinta anos na cidade de Davos, na Suíça, reunindo as 

lideranças do capital, seus idealizadores e seus executivos (G-7, FMI e OMC). 

O 1º FSM aconteceu em Porto Alegre, no final de jane iro de 2001, articulando parte da 

militância dos diferentos movimentos sociais esparsa pelo mundo e estabelecendo uma 

agenda contra a mundialização do capital. 134 Na segunda mesa deste Fórum, que indagava 

como democratizar o poder mundial, Borón criticou o papel dos organismos financeiros 

internacionais, que se limitam a monitorar coercitivamente a disciplina fiscal dos países 

pobres, usando a dívida externa como mecanismo de controle. Colocou como exemplos a 

política educacional que deixou de ser alvo da Unesco, da mesma maneira que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) não responde mais pelas exigências mínimas na área da saúde, já 

que quem dita as regras tanto na educação como na saúde e em outras áreas é o Banco 

Mundial. 

                                                 
133 Cf. Leite, 2003.  
134 O número de participantes tem crescido nesses fóruns, passando de 10 mil no primeiro para 100 mil no 
terceiro e no quarto, realizado em janeiro de 2004, em Mumbai, na Índia. O V Fórum Social Mundial foi 
realizado em Porto Alegre entre os dias 26 e 31 de janeiro de 2005, com 155 mil participantes cadastrados. Cerca 
de 6.872 organizações de 151 países estiveram envolvidas em 2.500 atividades, distribuídas entre os 11 espaços 
temáticos do Território Social Mundial. Disponível em: <www.forumsocialmundial.org.br >. Acesso em: 20 
mar. 2005. 
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A resistência latino-americana à intervenção dos norte-americanos no seu comércio 

tem se concentrado no Fórum Social Américas, o qual tem congregado movimentos sociais na 

luta contra as negociações sobre a Área de Livre-Comércio das Américas (Alca). Frente às 

resistências encontradas, os EUA têm usado como estratégia a negociação individualmente ou 

com pequenos grupos de países latino-americanos de Tratados de Livre Comércio (TLCs). 

Entre os TLCs em debate destacam-se dois: o Área de Livre Comércio da América Central 

(Cafta), que engloba os países da América Central e tem uma importância geopolítica, e o 

TLC Andino, com o Peru, Equador, Colômbia e Bolívia que tem relevância econômica, 

graças a seus importantes recursos naturais como petróleo, biodiversidade e água. Estes TLCs 

propostos, não só implementam as regras de liberalização da Alca como as extrapolam, com o 

controle de patentes.135  

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS DEFINIDAS PELOS ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS E AS POLÍTICAS ESTATAIS BRASILEIRAS 

 

A aproximação do Brasil com as instituições de Bretton Woods, remonta à 

Conferência de 1944 em que o Brasil participou como um dos seus signatários. Em 1954, 

durante o segundo governo de Getúlio Vargas, o FMI avalizou um empréstimo ao Brasil do 

banco norte-americano Eximbank. Segundo Arantes (2002, p. 94), o FMI estabelecia como 

condicionalidade básica, naquela época, o equilíbrio da balança de pagamentos, através da 

ampliação das exportações e redução das importações.  

O primeiro acordo stand by com o FMI para equilibrar a balança de pagamentos do 

país, foi feito em 1958. O objetivo “era obter um empréstimo de US$ 300 milhões dos 

Estados Unidos para o qual o aval do FMI era indispensável” (ARANTES, 2002, p. 94). 

Entretanto, as condicionalidades impostas para avalizar tal empréstimo - exigência da 

liberalização das importações, eliminação de subsídios e alterações no sistema cambial - iam 

de encontro ao Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek, “que envolvia o 

crescimento econômico do País e a mudança da capital para Brasília”. Por isso, Juscelino 

Kubitschek rompeu com o FMI em 1959, apoiado pela Federação das Indústrias de São Paulo 

e pela cúpula militar.  

Durante o governo de Jânio Quadros, com a adoção de rigorosas medidas econômicas 

                                                 
135 “Sem Alca, EUA testam acordo regional; ativistas buscam união” Verena Glass, 30/07/2004. Disponível em: 
<http://agenciacartamaior.uol.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2004. 
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– corte de gastos públicos, contenção de expansão monetária, corte dos subsídios dos produtos 

importados, desvalorização do cruzeiro em 100% para estimular as exportações - a relação 

com o Fundo melhorou. Foi firmado um acordo com o “Clube de Paris”, permitindo o 

reescalonamento de uma dívida de US$ 407 milhões.136  

O Estado pós-64, funcional à consolidação do capitalismo monopolista, foi 

essencialmente antinacional e antidemocrático,137 e passa a ter como eixo de intervenção a 

garantia dos superlucros dos monopólios, desempenhando uma multiplicidade de funções, 

entre as quais a de levar adiante a exclusão política (Cf. NETTO, 1992 e 1994). Foi o padrão 

de financiamento/utilização de recursos públicos que presidiu a expansão da economia 

nacional, sob orientação do Estado autoritário, que levou “à exaustão e aos impasses atuais de 

déficit e dívidas públicas interna e externa, à erosão da carga tributária bruta, à incapacidade 

de investimento do Estado e à inflação” (OLIVEIRA, 1990b, p. 71). 

Tratando da particularidade do subdesenvolvimento brasileiro, Oliveira (2003c), 

ressalta a relação que existiu entre as formas de subsistência e o setor mais avançado do 

capital, já que a agricultura de subsistência financiava a agricultura moderna e a 

industrialização. “O específico da revolução produtiva sem revolução burguesa era o caráter 

‘produtivo’ do atraso como condômino da expansão capitalista” (idem, ibidem, p. 7). Aqui 

não houve uma aliança entre a classe oprimida e a burguesia nacional em torno de um projeto 

nacional emancipador, “o golpe de estado de 1964, contemporâneo dos outros na maioria dos 

países latino-americanos, derrotou a possibilidade aberta” (idem, ibidem, p. 7). O processo de 

financeirização da economia brasileira foi a solução encontrada pelos governos da ditadura 

para o problema do financiamento interno da expansão do capital (Cf. OLIVEIRA, 2003c, p. 

9).  

A submissão do Estado brasileiro aos desígnios do capital à época da ditadura, 

rompendo com a efervescência política da sociedade em torno de um projeto de 

desenvolvimento nacionalista, foi evidenciada com os novos acordos estabelecidos com o 

Banco Mundial e o FMI e com o apoio do governo norte-americano ao golpe militar. Estavam 

estabelecidas as novas medidas para a expansão capitalista: a revogação da Lei de Remessas 

de Lucros, adoção de uma política de redução do déficit público e controle de crédito, 

supressão de subsídios, controle de preços, redução da taxa de câmbio, fim da estabilidade no 

emprego, política de redução salarial pelos reajustes inferiores à da inflação.138 Com tais 

                                                 
136 Cf. Arantes, 2002, p. 96. 
137 Cf. Netto, 1994, p. 29. 
138 Medidas descritas em Arantes, 2002, p. 96.  
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medidas, tanto o Banco Mundial como o FMI recomeçam a liberar empréstimos. Esse 

primeiro, na segunda metade de 1964, depois de quatorze anos de desaprovação da política 

econômica brasileira, e o segundo, em 1965, através de um acordo stand by.139 A relação com 

esses organismos internacionais havia sido rompida no governo de João Goulart, pela 

implantação de políticas que iam de encontro ao exigido pelos mesmos com a Lei de Remessa 

de Lucros, os aumentos salariais, entre outras. 

A partir de 67, a prioridade econômica do governo militar, em vez do combate à 

inflação, passa a ser o crescimento acelerado da economia. Teve como objetivo o crescimento 

econômico dos setores produtores de bens destinados às camadas alta e média da sociedade, e 

ao investimento em bens de produção, como estratégia de tornar o Brasil uma grande 

potência. O êxito dessa política, o denominado “milagre brasileiro”, foi assegurado pelos 

investimentos estrangeiros e por um amplo programa de investimentos do Estado. A 

conseqüência foi o exorbitante crescimento da dívida externa, aprofundando a dependência: 

de US$ 3,4 bilhões, em 1967, passou para US$ 12,5, em 1973.140 Essa “crise da dívida” fez 

com que o governo brasileiro recorresse cada vez mais ao FMI, formando um ciclo virtuoso e 

tornando o país mais dependente. “Em 1983, ano da ‘crise da dívida’, o Brasil já estava 

devendo US$ 81,3 bilhões. Três fatores explicam a amplitude da dívida externa brasileira: o 

crescimento vertiginoso das taxas de juros, a deterioração nos termos de intercâmbio e as 

crises do petróleo” (ARANTES, 2002, p. 99). O Relatório da CPI da Dívida Externa colocava 

que a “degradação dos termos de troca e a elevação das taxas de juros teriam acarretado uma 

perda para a economia brasileira de cerca de US$ 48 bilhões, praticamente a metade da dívida 

externa” (NERY & FURTADO, 1996, p. 104 apud ARANTES, 2002, p. 102). 

A segunda fase da dívida externa, de acordo com a periodização de Arantes (2002), foi 

de 1983 até 1989, fase de recessão e aprofundamento da dívida.141 Foram assinadas quatro 

cartas de intenções em 1983 e três em 1984, que expressam as condicionalidades à política 

econômica e social brasileira, quais sejam: redução dos gastos públicos, a elevação de preços, 

a diminuição de salários e a redução da intervenção do Estado na economia. Neste período, 

segundo Arantes (2002, p.103-104)  

 

O governo se submete a uma política cujo objetivo principal é obter recursos para 
manter seus compromissos com os credores internacionais, conduzindo o país à 

                                                 
139 Cf. Arantes, idem, ibidem. 
140 Idem, ibidem. 
141 A primeira fase foi de 1946 até 1982, em que houve um endividamento crescente do Brasil com o FMI (Cf. 
ARANTES, 2002, p.93). 
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recessão e ao desemprego [...] Nota-se claramente a adoção de uma série de medidas 
de favorecimento do capital estrangeiro.  

 

As referidas cartas comprometem-se com a liberalização comercial, como também 

com a restauração de uma situação financeira sólida no sistema de previdência social. O 

compromisso com as metas de superávit operacional já era explicitado. 

A eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral encerra formalmente o período da 

ditadura e marca o início da transição democrática. Tancredo afirmara em sua campanha que 

não iria “pagar a dívida externa com a fome do povo”. Com sua morte, assume o vice-

presidente José Sarney, o qual procurou desenvolver uma política econômica sem o 

monitoramento do FMI. Em 1986, lança o Plano de Estabilização da Economia – o Plano 

Cruzado – que procurava combinar combate à inflação com a manutenção do crescimento 

econômico e do poder aquisitivo dos salários. Em fevereiro de 1987, este governo declara 

moratória da dívida externa, determinando a suspensão dos pagamentos dos juros da dívida de 

médio e longo prazo com os bancos comerciais e interbancários em agências brasileiras no 

exterior. Quando Maílson da Nóbrega assume o Ministério da Fazenda, suspende a moratória 

e paga US$ 1 bilhão de juros aos credores no final de 1987. Em junho de 1988, o Brasil 

retoma as negociações com o FMI, solicitando novos empréstimos com acordos tipo standy 

by. A Carta de Intenções desse acordo faz uma crítica ao modelo de Estado 

desenvolvimentista e indica a necessidade de um novo modelo, propondo a redução da 

inflação e a modernização e liberalização da economia a partir da redefinição do papel do 

Estado na economia. Aponta medidas para dinamizar um processo de privatização e de 

desnacionalização, com a proposta de criação do Conselho Federal de Desestatização com o 

objetivo de coordenar a redução da participação do Estado na economia. Esta tendência ia de 

encontro ao que se defendia e foi aprovado, na mesma época, na Constituição de 1988: a 

garantia do monopólio estatal sobre alguns setores de atividades como petróleo, 

telecomunicações, mineração, navegação de cabotagem (Cf. ARANTES, 2002, p.112-115). 

Nota-se que o conteúdo das Cartas de Intenções contrariam o aprovado na referida 

Constituição. 

Com a vitória de Collor deu-se simultaneamente a vitória dos postulados recém-

consolidados no Consenso de Washington para orientar a política econômica brasileira. Este 

presidente comprometeu-se, segundo Batista (1995, p.42), com uma plataforma 

essencialmente neoliberal e de alinhamento aos Estados Unidos, se dispondo a negociar uma 

revisão da legislação brasileira tanto sobre informática quanto sobre propriedade industrial, 
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enviando ao Congresso projeto de lei que contemplava as principais reivindicações 

americanas. Baseado nas recomendações do Banco Mundial142, procedeu a uma liberalização 

do regime de importações, dando execução a um programa de abertura unilateral do mercado 

brasileiro por meio de atos administrativos. A relação com os órgãos financeiros 

internacionais é melhorada com a nomeação de Marcílio Marques Moreira, homem da 

confiança da comunidade financeira internacional, que passa a uma negociação da dívida 

externa nos termos do Plano Brady, admitindo que  

 

A política macroeconômica teria de ser definida a partir das condições estabelecidas 
pelos credores [...] De um só golpe, Collor eliminou todos os obstáculos não-tarifários 
e iniciou um processo de redução acelerada das barreiras tarifárias. Tudo isso em 
plena recessão e sem a preocupação de buscar contrapartidas para os produtos 
brasileiros nos mercados externos nem de dotar o país de um mecanismo de 
salvaguardas contra práticas desleais de comércio de nossos competidores 
(BATISTA, 1995, p. 43). 

 

As Cartas de Intenções assinadas com o FMI durante esse governo comprometeram-se 

em realizar reformas estruturais através da redução do papel do setor público na atividade 

econômica, da liberação das transações internas e externas e da privatização de um grande 

número de empresas públicas. O compromisso era com a redução do setor público e com a 

ampliação do papel das forças de mercado (Cf. ARANTES, 2002, p. 120-121). 

Pode-se afirmar que, na prática, a influência neoliberal no Brasil aconteceu na virada 

dos anos 90, durante a curta presidência Collor, quando nos países desenvolvidos essa 

influência já se dava, desde a crise do capitalismo na década de 70, como corolário do 

processo de reestruturação produtiva. Soares (2000a, p. 37) aponta como razões desta 

influência, de um lado, o agravamento da crise econômica e, de outro, o esgotamento do 

Estado desenvolvimentista brasileiro. 

Em 1994, paralelamente à crise do México, durante o governo de Itamar Franco, foi 

implantado um plano de estabilização da economia brasileira – o Plano Real – sob o comando 

do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Esse teve como objetivo  

 

O equilíbrio das finanças públicas, com um combate direto à inflação. Sua paridade 
com o dólar, as medidas de arrocho monetário, com altas taxas de juros, o arrocho 
fiscal e o arrocho salarial conseguiram uma redução drástica da inflação. No entanto, 
tais medidas, combinadas com a continuidade da abertura comercial indiscriminada, o 
crescimento das dívidas interna e externa, conduziram ao aumento da vulnerabilidade 
externa do país e ao agravamento das condições de vida dos trabalhadores em 
decorrência da recessão e do desemprego (ARANTES, 2002, p. 126). 

                                                 
142 As recomendações do Banco Mundial aos países por ele subsidiados serão detalhadas posteriormente. 
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 Os traços da influência neoliberal tornaram-se mais nítidos a partir do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, com seu Plano de Estabilização objetivando o combate à 

inflação. A desregulação da economia, via diminuição da influência do Estado no controle dos 

preços dos produtos no mercado e sobre a relação capital-trabalho promovendo a sua 

“flexibilização”, foi colocada em prática. As metas de diminuição do Estado também 

englobavam sua abdicação como agente econômico produtivo e empresarial através da 

privatização das empresas estatais, e como provedor de serviços públicos através da abertura à 

iniciativa privada como fornecedora destes serviços. Nesta perspectiva, o Estado renuncia a 

seu papel regulador e provedor, deixando esses serviços à mercê das livres forças do mercado. 

Segundo Tavares & Fiori (1998, p. 478) no governo de Fernando Henrique Cardoso “o 

neoliberalismo tardio no Brasil forçou a aceleração drástica da implementação das medidas do 

chamado ‘Consenso de Washington’, depois da crise do México em 1994”. Foi a partir dessa 

crise que o G-7 estabeleceu um novo papel para o FMI, impor as condicionalidades 

estruturais, como foi abordado anteriormente. 

As reservas cambiais foram mantidas devido à alta de juros que o mercado oferecia. A 

manutenção dessas reservas internacionais privadas custava muito ao Banco Central. Depois 

das crises acontecidas na Ásia, em 1997, e na Rússia, em 1998 e com a saída vertiginosa de 

alguns bilhões de dólares em outubro e novembro deste mesmo ano, o governo brasileiro 

recorre ao FMI em 13 de novembro de 1998. O Memorando de Política Econômica, anexo à 

Carta de Intenções desse último acordo compromete-se em dar continuidade à “abertura da 

economia através da liberação do comércio e dos fluxos de capital, o que talvez seja o mais 

amplo programa de privatizações da história, a desmonopolização e desregulamentação de 

setores chaves da economia, além de um fortalecimento fundamental do sistema bancário”. 143 

Entre o ano de 1991 e 2001, de acordo com o balanço das priva tizações do BNDES, 

foram privatizadas 68 estatais federais no Programa Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Nesse processo, o BNDES, criado em 1997 para estimular o desenvolvimento nacional 

financiou empresas estrangeiras na compra das estatais. De acordo com um relatório do 

Tribunal de Contas da União sobre as privatizações “o BNDES emprestou R$ 6,3 bilhões para 

a aquisição de empresas estatais”144.  

                                                 
143 Memorando de Política Econômica, Senado Federal, 1998, p. 151 apud ARANTES, 2002, p. 128. 
144 Jornal do Brasil – 12/08/2001, apud ARANTES , 2002, p. 153. 
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Paralelo ao processo de privatização deu-se a desnacionalização da economia 

brasileira, acentuada com as reformas estruturais efetuadas, sobretudo, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. As medidas de favorecimento do capital estrangeiro já faziam 

parte das orientações do Consenso de Washington. Com o processo de desnacionalização, as 

decisões das empresas que possuem investimentos estrangeiros passam a ser tomadas nas 

matrizes, deixando a economia brasileira vulnerável e afetando sua soberania. No período 

1992 a 1998, entre as quinhentas maiores empresas do Brasil, o número de empresas 

estrangeiras aumentou de 142 para 209. No setor elétrico, das dezoito empresas de 

distribuição de energia, doze passaram ao controle de empresas estrangeiras. No setor 

bancário, o processo de desnacionalização quase dobrou entre 1994 e 1997, crescendo em 

50% somente em 1998. A presença do capital estrangeiro no setor de autopeças cresceu de 

48,1%, em 1994, para 60,1%, em 1977. Esse capital detém 60% das vendas do setor de 

supermercados. O domínio do capital estrangeiro é demonstrado pelos percentuais que esse 

detém, referentes ao ano de 2000: no setor eletro-eletrônico, 90%; no setor automotivo, 89%; 

no setor de produtos de higiene, limpeza e cosméticos, 86%; nas telecomunicações, 74%; no 

setor farmacêutico, 74%; na indústria mecânica, 68%; no setor de alimentos 58% e no setor de 

plásticos e borracha, 54%. Como conseqüência, a remessa de lucros e dividendos para o 

exterior tem aumentado, passou de US$ 14,926 bilhões em 97, para US$ 19,841 bilhões em 

2001.145 

A preocupação com a dívida pública é central no governo de FHC, apresentando em 

uma das Cartas de Intenção ao FMI de 1998, a redução do déficit público como fator 

primordial na estratégia de combate à inflação. Para tal, supõe-se ser necessário realizar o 

ajuste fiscal por meio de superávits primários crescentes. Realizam-se, então, cortes 

orçamentários nas despesas públicas, especialmente nos recursos destinados à área social 

como saúde, educação, habitação, entre outros. A Lei de Responsabilidade Fiscal revela essa 

preocupação, ao estabelecer regras rígidas para a limitação dos gastos públicos, abrindo 

exceção às despesas destinadas ao serviço da dívida pública. No entanto, é neste governo que 

a dívida externa tem um crescimento significativo. A partir de 1994, ela evolui de US$ 

148,295 bilhões para US$ 211,709 bilhões, em novembro de 2001. Em 2000, o gasto com a 

dívida pública representou 52,5% da receita corrente líquida da União. Esse gasto implicou na 

                                                 
145 Dados retirados de Arantes, 2002, p. 159-160. 
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redução dos gastos da União em investimentos de 0,73% do PIB, em 95, para 0,33, em 

2001.146 

O ônus desse processo afeta diretamente a classe trabalhadora, pois no mesmo período 

a despesa com pessoal ativo e inativo foi reduzida de 5,86% do PIB para 4,78. As despesas 

com saúde reduziram-se de 2,10% do PIB para 1,61 e com educação de 1,40% do PIB para 

0,76. Ao tempo em que os juros reais totais da dívida cresceram de 2,58% do PIB, em 1995, 

para 4,18%, em 2001.147 

Quanto mais dependente do capital externo, o país torna-se mais vulnerável às crises. 

Segundo Arantes (2002, p.175), estudos do Banco Central mostram que a economia brasileira 

ficou mais vulnerável às crises externas no governo do presidente FHC; de onze indicadores, 

dez se agravaram, e três em mais de 100%. De acordo com este autor  

 

Os dados indicam que o Brasil que gastava 3% do PIB com a dívida externa, em 
1995, passou a gastar 9,4%, em 2000. Em 1995, os gastos com serviço da dívida 
externa somaram US$ 21,4 bilhões, o equivalente a 46,1% das exportações 
brasileiras. Em 2000, as despesas foram a US$ 56,04 bilhões ou 101,7% das 
exportações (ARANTES, 2002, p.175). 

 

A imposição do FMI da condicionalidade estrutural, que exigia o reajuste estrutural, a 

reforma do Estado e a liberalização da economia, implicou em alterações constitucionais 

sinalizadas desde 1991, no governo Collor, e realizadas nos governos FHC e no atual. 

A Reforma Econômica promoveu a alteração do artigo 170 da Constituição Federal de 

1988, que tinha como objetivo proteger a indústria nacional distinguindo a empresa brasileira 

da empresa brasileira de capital nacional. A alteração dessa distinção levou a que uma 

empresa de capital estrangeiro organizada no país passasse a ser considerada empresa 

brasileira, usufruindo assim das mesmas vantagens da empresa de capital nacional, podendo, 

inclusive, recorrer a recursos do BNDES. A mudança no artigo 177 implicou na quebra do 

monopólio estatal do petróleo. A prestação de serviços de telecomunicações também foi 

aberta a qualquer tipo de empresa nacional ou estrangeira, com a alteração do Artigo 21. 

A Reforma Administrativa prevista na Carta ao FMI de 1998, pretendeu “aumentar a 

eficiência e reduzir o custo da administração pública”. Esta reforma quebrou a estabilidade do 

servidor público e flexibilizou as formas de seleção aos cargos públicos. Outro ponto crucial 

dessa reforma foi a institucionalização de contratos de gestão que permite o Estado repassar 

                                                 
146 Dados retirados de Arantes, 2002, p. 168-170. 
147 Idem, Ibidem.  
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suas responsabilidades na área social para o setor privado. As reformas Política, Tributária 148 

e do Judiciário, as quais completariam o ciclo das reformas estruturais, não foram concluídas 

no governo de FHC. 

As reformas na área social, conduzidas pelo referido governo, foram regressivas no 

campo dos direitos sociais e trabalhistas, tenderam a “flexibilizar direitos” assegurados149. O 

Memorando de Política Econômica, anexo da Carta de Intenções de novembro de 1998 

explicita as medidas tomadas nesse sentido:  

 

Face ao recente aumento do desemprego – que resulta tanto de fatores estruturais 
como cíclicos – a necessidade de reformar a legislação trabalhista e aperfeiçoar as 
políticas de mercado de trabalho tornou-se mais urgente. O governo tomou medidas 
importantes na modernização da legislação trabalhista e no aperfeiçoamento das 
políticas do mercado de trabalho. As seguintes medidas já foram implementadas: i) 
adoção de um sistema de demissão temporária de forma a reduzir as demissões 
definitivas; ii) regulamentação de contratos de meio expediente e temporários; iii) 
flexibilidade no expediente de trabalho. 

 

De acordo com Netto (1999, p. 89), “a inviabilização de políticas adequadas/ 

compatíveis ao/com o pacto social da Constituição de 1988 é uma conseqüência necessária 

das diretrizes macroeconômicas que FHC sustentou” coerentes “à implementação do projeto 

político do grande capital” (idem, p. 79). Por isso, “a política social aparece inteiramente 

subordinada à orientação macroeconômica que, por sua vez, é estabelecida segundo os 

ditames do grande capital” (idem, p. 87, grifo do autor). Netto (1999, p. 75) afirma que FHC 

“desde os seus primeiros dias no Planalto, presidiu um governo direcionado contra os 

interesses e as aspirações da massa dos trabalhadores brasileiro” (Grifos do autor).  

A recessão no Brasil foi o resultado do ajuste neoliberal, evidenciada na precarização 

da situação social com a elevação das taxas de desemprego, baixos salários, pauperização da 

população e aumento da exclusão social. O Brasil, na década de 90, assumiu na América 

Latina a liderança como país que possuía a pior distribuição de renda, de acordo com os dados 

                                                 
148 O Memorando de Política Econômica, anexo da Carta de Intenções de novembro de 1988, trata da Re forma 
Tributária dando ênfase aos impostos indiretos que recaem sobre o conjunto da população, suscitando a idéia da 
criação do Imposto de Valor Agregado (IVA) que incide sobre o consumo e não sobre a renda ou patrimônio 
(Cf. ARANTES, 2002, p.129).  
149 A aprovação do Contrato Temporário de Trabalho propiciou, para o trabalhador submetido a tal tipo de 
contrato, a perda do direito ao pagamento do aviso prévio e de indenização por demissão sem justa causa. A 
modificação da Consolidação das Leis Trabalhistas submete o legislado ao acordado, desmanchando o 
assegurado, em que os acordos e convenções coletivas deveriam estar submetidos aos direitos assegurados por 
lei. Eis a flexibilização regressiva do ponto de vista do trabalhador. 
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da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal)150: 55% da população recebia uma 

renda per capita inferior à metade da média e 10% das famílias mais ricas se apropriam de 

cerca de 45% da renda nacional. Nesta mesma década o trabalho informal cresceu 62%151 e 

segundo dados do IBGE152, a renda média dos trabalhadores caiu 8%. A proporção de pessoas 

ocupadas com carteira assinada diminuiu de 56,9% em 1990 para 44,5% em 1999, 

significando uma queda de 12,6% (IBGE, 1999). A taxa média de desemprego no mês de 

março de 2004, nas seis principais regiões metropolitanas do país153 foi de 12,8% (2,7 milhões 

de brasileiros desempregados), superior à de fevereiro de 2004 (12%) e à de março de 2003 

(12,1%).154 O rendimento médio do brasileiro no mês de março de 2004, em comparação com 

fevereiro deste mesmo ano, cresceu 1,4%, mas caiu 2,4% em relação a março de 2003 (IBGE, 

2004).  

Para Oliveira (1997, p.36), paradoxalmente, o sucesso da política antiinflacionária 

impede qualquer política social, porque a política monetária presa ao dólar perdeu toda sua 

autonomia, exigindo que a relação cambial seja, na realidade, o eixo central da política 

econômica. Portanto, qualquer afastamento desta, implica imediata perda da capacidade 

competitiva, "porque os preços internacionais são a polícia dos preços internos. Nisso consiste 

a estabilidade monetária". Para ele, este esforço esteriliza toda a proeza da política monetária: 

 

Posto que, para tanto, é preciso abrir-se para o capital estrangeiro especulativo, 
condição sine qua  para fechar o Balanço de Pagamentos, do que decorre uma 
expansão da dívida interna que consome, no seu serviço, boa parte dos recursos 
fiscais. A armadilha é completa e o círculo se fecha: a condição da política monetária 
é garrotear qualquer gasto social. Todas as políticas econômicas que seguem esse 
padrão [...] não conseguiram, desde então, elaborar qualquer política social 
(OLIVEIRA, 1997, p.36). 

 

Impõe-se na prática um retrocesso ao padrão de proteção social conquistado nas letras 

da Constituição Cidadã de 1988. O assegurado legalmente na área social está em direção 

contrária desta orientação. Pois, obtivemos avanços155 na esfera trabalhista com uma maior 

proteção ao trabalhador, na Educação com a reafirmação da universalização do ensino 

fundamental e, principalmente, a partir da introdução de um sistema de Seguridade Social 

                                                 
150 Panorama social da América Latina 2000-2001, dados da Comissão para a América Latina e Caribe 
(CEPAL). 
151 Dado apresentado por Soares (2000).  
152 Pesquisa Mensal de Emprego (PME) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dezembro de 
1999.  
153 São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Salvador são as 6 principais regiões 
metropolitanas do país.  
154 Pesquisa Mensal de Emprego (PME) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abril de 2004.  
155 Ver PEREIRA, 2000, p. 153-156. 
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englobando três políticas sociais – Saúde, Assistência e Previdência. Os maiores avanços 

constitucionais foram na área da Saúde conquistando-se um novo sistema de saúde com 

garantia do acesso universal – o Sistema Único de Saúde (SUS). No campo da Assistência 

Social, um dos grandes ganhos foi o reconhecimento dos 'desassistidos' como sujeitos de 

direitos, revertendo a concepção da assistência como favor, sempre utilizada 

clientelísticamente, além do caráter distributivo assumido, garantindo a prestação destes 

serviços sem contribuição prévia. No âmbito da Previdência Social, foram adotadas medidas 

voltadas para a ampliação na cobertura previdenciária do trabalhador empregado e para a 

igualdade dos direitos de todos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. 

Coutinho (2000, p.123), afirma que o sentido último da ‘reforma’ do governo FHC  

 

Não aponta para a transformação do Estado num espaço público democraticamente 
controlado, na instância decisiva da universalização dos direitos de cidadania, mas 
visa submetê-lo ainda mais profundamente à lógica do mercado. Trata-se na verdade 
de uma ‘contra-reforma’, que tem dois objetivos prioritários: por um lado, em nome 
da ‘modernização’, anular as poucas conquistas do povo brasileiro no terreno dos 
direitos sociais  ; e, por outro lado, em nome da ‘privatização’, desmontar os 
instrumentos de que ainda dispunhámos para poder nos afirmar como nação soberana 
em face da nova fase do imperialismo, a da ‘mundialização do capital’. 

 

 

2.3.1 REFORMAS E CONTRA-REFORMAS: O DESMONTE DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS BRASILEIRAS 

 

Utilizamos a expressão “contra-reforma”156 a partir da perspectiva de Borón (1999, 

p.11) quando analisa que a vitória do neoliberalismo no campo da cultura e da ideologia, não 

só impôs o seu programa, mas, também mudou em proveito próprio o sentido do vocábulo 

"reforma" 

 

Que antes da era neoliberal tinha uma conotação positiva e progressista – e que, fiel a 
uma concepção iluminista, remetia a transformações sociais e econômicas orientadas 
para uma sociedade mais igualitária, democrática e humana – foi apropriado e 
“reconvertido” pelos ideólogos do neoliberalismo num significante que alude a 
processos e transformações sociais de claro sinal involutivo e antidemocrático 
(BORÓN, 1999, p.11, grifo do autor).  

 

Assim, pode-se afirmar que "as 'reformas econômicas' postas em prática nos anos 

recentes na América Latina são, na realidade, 'contra reformas' orientadas para aumentar a 
                                                 
156 Behring (2003) utiliza este termo para tratar do processo de "desestruturação do Estado e perda de direitos” 
no Brasil a partir da década passada. 
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desigualdade econômica e social e para esvaziar de todo conteúdo as instituições 

democráticas” (ibidem). 

Em 1988, foi inaugurado tardiamente no Brasil pela Constituição Federal um sistema 

de seguridade universal, mas na prática se efetivou um sistema seletivo, focalizado, com 

características assistencialistas e tendências privatizantes e mercantis. 

Por trás deste aparente paradoxo inscrevem-se as propostas de reforma do Estado que 

expressam interesses das classes dominantes na sociedade. De um lado, apresentam-se as 

propostas de reforma no sentido progressista do bloco das classes subalternizadas, as quais  

foram absorvidas, na sua maioria, inicialmente, na Constituição de 88, graças às grandes 

mobilizações e alianças que a precederam, e, posteriormente, em algumas Leis Orgânicas que 

regulamentam as políticas sociais, também como resultado de embates políticos. Estas 

propostas, de forma geral, pretendem obter maior regulação estatal, ampliar os espaços 

democráticos de participação social, alargar a esfera pública, descentralizar poder e recursos 

aproximando-os da sociedade, universalizar direitos, imprimir maior qualidade aos serviços 

públicos, alocar o fundo público para o financiamento da reprodução da força de trabalho 

aplicando-o em bens e serviços coletivos que não buscam o lucro, entre outras. 

Do outro lado, apresentam-se as propostas de reforma do Estado do bloco da classe 

dominante, que são na realidade contra-reformas, no sentido da desregulação estatal, 

acompanhadas de uma política de privatização das estatais e dos serviços públicos, estímulo à 

flexibilização da produção e do trabalho, encolhimento dos espaços públicos, precarização 

dos serviços públicos, maior alocação do fundo público na reprodução da acumulação do 

capital, (des)universalização de direitos, descentralização de competências sem o respectivo 

respaldo financeiro aos estados e municípios e, enfim, desregulação da economia deixando ao 

livre jogo do mercado a “promoção do equilíbrio econômico e social”. São estas propostas 

que vêm se efetivando na prática legitimadas pela propagada ‘necessidade da 

internacionalização da economia’ que está em consonância com o receituário neoliberal 

proposto pelos agentes financeiros internacionais, sob pena de não fornecer novos 

empréstimos. 

Assim, vê-se ameaçado o aparato legal que parecia ter-se conseguido assegurar na 

Constituição e nas Leis Orgânicas posteriores. A onda de desmonte deu-se através de Medidas 

Provisórias, Leis Complementares, Propostas de Emendas Constitucionais e Projetos de 

Reforma da Constituição aprovados no Congresso. Vale destacar que desde a Constituição de 

1988 até dezembro de 2000, foram editadas, incluindo as reedições, 5.629 Medidas 
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Provisórias (MPs) pelos presidentes em exercício neste período, sendo que 85,6% das edições 

foram feitas nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e, a maior parte delas (58,4%), 

se refere a assuntos econômicos, "o que confirma as afirmações de pesquisadores de que elas 

são usadas principalmente para ajustes rápidos na política macroeconômica” (Folha de São 

Paulo, de 7 de janeiro de 2001). 

Concordamos com Oliveira (1999, p. 74-76) quando ele afirma que a reforma do 

Estado já aconteceu pelas nossas costas e se perpetuou sob o comando do governo de FHC. 

Esta reforma, segundo este autor, se apóia em quatro pontos. Inicia-se com a abdicação da 

moeda nacional, o que é a condição para todos os países da América Latina inserir-se na 

globalização. Depois acontecem as privatizações, ou seja, a entrega do patrimônio público à 

iniciativa privada em troca de um valor irrisório. Os estudos de Biondi (1999) sobre os 

resultados da implementação do programa de privatizações, contrário aos louros anunciados 

pelo governo FHC, demonstram que este programa contribuiu com a perda de 87,6 bilhões de 

reais, trazendo um dividendo negativo para a poupança pública. Além de causar aos serviços 

públicos grandes perdas como arrocho salarial, demissões, redução da prestação de serviços 

essenciais para a população, entre outros. Segundo Biondi (1999, p. 43) "o balanço geral 

mostra que o Brasil 'torrou' suas estatais, e não houve redução alguma na dívida interna, até o 

final do ano passado". 

O terceiro ponto, apresentado por Oliveira (1999), é o acordo da dívida externa que 

impõe pagamentos escalonados e indexados gerando quase um confisco dos recursos e 

implicando a perda da capacidade do governo nacional remanejar seus gastos e sua 

arrecadação. A maior rubrica de gasto do orçamento nacional é dedicada ao serviço de 

pagamento da dívida interna e externa, sem a qual haveria ameaças de retaliações por parte 

dos credores. O quarto ponto é que através do referido acordo, os governos nacionais são 

obrigados a fazerem permanentes cortes orçamentários para atingir metas de redução do 

déficit em relação ao produto bruto e, caso não cumpram as metas estabelecidas, não são 

liberados os recursos que julgam necessários para continuar seus planos de expansão. 

Oliveira (1999, p.77) afirma com pertinência, que com este tipo de reforma do Estado 

não há política social possível, pois, "o Estado que não pode mais ter moeda não pode fazer 

mais discriminação monetária; não pode mais fazer discriminação orçamentária; não pode ter 

iniciativa para criar as políticas sociais que são necessárias” e sendo assim, “estará 

condenado: a ser algoz de seu próprio povo" (ibidem). 
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Esta reforma que tem acontecido na contra-mão do assegurado legalmente tem 

deformado as políticas sociais garantidas, rebaixando-as a programas focais, assistenciais e 

seletivos, dirigidos aos grupos de maior pobreza, esvaziando seu caráter universal. Ao tempo 

que se tem aberto ao mercado para o fornecimento de serviços coletivos acessíveis de acordo 

com o poder de compra de cada indivíduo, esva ziando o caráter público destes. O mecanismo 

de restrição do acesso da população aos serviços sociais públicos via focalização, torna-se 

bastante ineficaz nos países latino-americanos em que os pobres constituem a maioria da 

demanda por estes serviços. O resultado, segundo Soares (2000a, p.79), tem sido a exclusão 

dos próprios pobres, ao evitar a inclusão dos  não pobres . 

A contra-reforma das classes dominantes tem buscado destruir, na realidade, o 

conquistado legalmente, haja vista os retrocessos das políticas sociais. Na área de habitação, 

houve o fechamento do Banco Nacional de Habitação (BNH), com transferência de seu papel 

para a Caixa Econômica Federal (Cf. PEREIRA, 2000).  

Em relação à Assistência Social, o Programa Comunidade Solidária, carro chefe da 

estratégia governamental de combate à pobreza do governo FHC, foi de encontro à nova 

concepção de assistência social recomendada pela Constituição e pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), reeditando medidas assistencialistas típicas do período populista. 

Este programa caracterizou-se pela focalização e pela adoção de mecanismos de auto-ajuda 

substituindo políticas sociais mais estruturadas. Segundo Soares (2000a, p.80), "essa 

modalidade de programa social tem sido o eixo central das propostas financiadas por 

organismos internacionais, como o Banco Mundial e o BID, para governos latino-americanos 

[...] no sentido de minimizar os efeitos da crise econômica e dos processos de ajuste".  

O desmonte das políticas sociais é também demonstrado nas retaliações em torno do 

seu financiamento. Com a nova Constituição, as políticas de Assistência, Saúde e Previdência 

que compõem a Seguridade Social ganharam uma fonte de recursos especial, o Orçamento da 

Seguridade Social (OSS), que por sua vez, compõe o Orçamento da União, junto com o 

Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento.  

Destaca-se que os recursos que compõem o OSS só podem ser usados em despesas das 

áreas políticas que integram a Seguridade Social, porém, o dinheiro de impostos pode 

complementar o financiamento destas. Mas, quando os recursos do OSS foram alocados no 

Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)  - criado no interior dos programas ortodoxos de 

estabilização durante o governo FHC, que tem entre seus objetivos a amortização da dívida 

interna – constatou-se o contrário: em vez de os recursos de origem fiscal e tributária 
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complementarem as despesas da Seguridade Social, as receitas desta financiaram despesas 

fiscais. Com o FEF, recursos majoritariamente oriundos de contribuições sociais e vinculados 

às áreas sociais foram desviados para setores econômicos (CORREIA, 2003, p.46). 

O confisco dos recursos que sustentam as políticas sociais por parte do FEF, burlando 

o dispositivo constitucional que defende a unicidade da alocação dos recursos do OSS nas 

áreas que compõem a Seguridade Social, aliado à instabilidade das suas fontes financiadoras e 

aos cortes nos gastos sociais, revelaram o descaso e a irrelevância dada pela política 

governamental de FHC à área social, deslocando seus recursos, inclusive, para dar suporte à 

estabilização econômica. Esta realidade evidenciou a adoção de uma política que privilegiou, 

cada vez mais, o capital em detrimento do trabalho. 

As reformas do Estado arquitetadas pelo Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (MARE) e, posteriormente, pelo Programa Nacional de Publicização durante o 

governo FHC, foram, de fato, contra-reformas ao sentido democrático encarnado na última 

Constituição, reforçaram o giro neoliberal do Estado brasileiro. Este Ministério elaborou o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE)157 que delimitou as funções do 

Estado em três núcleos: Núcleo Estratégico, Núcleo de Atividades Exclusivas e Núcleo de 

Serviços Não-Exclusivos. Com este último, o governo alterou a legislação que regulamentava 

as formas de propriedade no país, criando a propriedade pública não-estatal, legalizando e 

dando condições para a expansão do chamado terceiro setor e flexibilizando os serviços 

sociais e científicos de responsabilidade do Estado. Lançaram-se as bases para colocar-se em 

prática o “programa de publicização” através da criação das Organizações Sociais (Lei nº 

9.637/98), entidades de direito privado e de caráter público não estatal, que passaram a gerir 

serviços públicos antes de responsabilidade do Estado. Porém, este último continua 

financiando estes serviços mediante transferência de recursos públicos.  

De acordo com Behring (2003, p.178), este Plano propõe muito mais que uma reforma 

administrativa, trata-se de uma revisão do conceito de Estado e uma refundação da relação 

Estado-sociedade embasando uma proposta de reforma de Estado com um projeto político, 

econômico e social mais amplo. 

Observa-se que estes componentes da reforma estão associados aos programas de 

ajustes macroeconômicos propugnados pelos agentes financeiros internacionais que buscam o 

equilíbrio fiscal do setor público pela estabilização da moeda, privatização de estatais, 

                                                 
157 Este Plano Diretor, base para um conjunto de reformas constitucionais, foi aprovado em setembro de 1995 na 
Câmara da Reforma do Estado, órgão interministerial criado para este fim. 
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diminuição dos gastos previdenciários, redução de políticas sociais retirando seu caráter 

universalista e abertura ao mercado do acesso aos serviços coletivos.   

No próximo capítulo, vamos mostrar como as contra-reformas recomendadas pelo 

Banco Mundial influenciaram a política nacional de saúde em contraponto aos avanços 

conquistados legalmente em torno do direito universal à saúde. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

OS REFLEXOS DAS ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL NA 

POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA E AS LUTAS POLÍTICAS EM 

DEFESA DO SUS 

 

 Neste capítulo, trataremos do protagonismo do Banco Mundial na orientação das 

políticas de saúde dos países de capitalismo periférico e, especialmente, do Brasil, em 

consonância com o ajuste estrutural, a partir da década de 80, através dos documentos 

produzidos nesta área. Destacaremos a descentralização e a participação social que compõem, 

de forma diferenciada, tanto a agenda deste Banco, quanto a do Movimento de Reforma 

Sanitária. Identificaremos as contradições entre os avanços conquistados legalmente como 

resultado de lutas políticas em torno dos direitos à saúde e os retrocessos impostos pelo 

referido protagonismo nas reformas implementadas.  

Analisaremos os reflexos das orientações do BM na política de saúde brasileira no 

período recortado, a partir de resultados de estudos e pesquisas, dados do IBGE e do 

DATASUS. Estes reflexos têm se dado através: dos projetos financiados por este; da 

implantação de novas formas de gestão na saúde que desvirtuam o modelo de gestão do SUS 

e seu caráter público; da tendência de divisão na prestação dos serviços de saúde, ficando a 

baixa complexidade na rede pública e a média e a alta na rede privada, e tendo como 

conseqüência a restrição do acesso a essa última e a quebra da integralidade da assistência; da 
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indução financeira para expansão da rede básica, a qual tem provocado um processo de 

recentralização desta política na esfera federal; do PSF como estratégia de universalização da 

rede básica por meio de uma política focalizada e seletiva, trazendo como conseqüência a 

quebra da universalidade da assistência à saúde; da ampliação da rede privada na prestação 

dos serviços de saúde como resultado do processo de “universalização excludente”; e da 

criação das agências de regulação, que tem como conseqüências o desempenho do Estado 

como regulador do mercado dos serviços de saúde para corrigir distorções, e a naturalização 

do cidadão como consumidor. 

Partindo do pressuposto de que a implementação ou não das contra-reformas 

colocadas pelos organismos financeiros internacionais dependem da correlação de forças 

entre os interesses das classes antagônicas em cada realidade social, situaremos as resistências 

a estas em nível mundial, e descreveremos como se constituíram as lutas políticas em defesa 

de um sistema nacional público e universal de saúde no Brasil. Abordaremos os mecanismos 

de controle social na saúde – Conferências e Conselhos de Saúde – como espaços de 

resistência às referidas contra-reformas, em especial, o Conselho Nacional de Saúde, 

responsável pelo controle social sobre a política nacional de saúde e, conseqüentemente, pelo 

seu rumo.  

 
3.1 O PROTAGONISMO DO BANCO MUNDIAL NA ORIENTAÇÃO DAS 

POLÍTICAS DE SAÚDE DOS PAÍSES DEPENDENTES 

 

Nos anos 70, a ideologia desenvolvimentista guiava a intervenção do Banco Mundial, 

seus empréstimos eram voltados para a área de infra-estrutura, na perspectiva de que o 

desenvolvimento econômico resolveria naturalmente o problema da pobreza e tiraria os países 

“subdesenvolvidos” do atraso, elevando-os ao patamar de países desenvolvidos. Na realidade, 

aprofundava-se o domínio ideológico e cultural dos países hegemônicos e a relação de 

dependência dos países periféricos.  

Nesta perspectiva, a saúde da população melhoraria como conseqüência do 

crescimento econômico dos países “em desenvolvimento”, não necessitando de um 

investimento direto do Banco. Este recomendava, apenas, uma atenção especial para esta área 

no interior dos projetos de infra-estrutura, energia e agricultura. 

O primeiro documento produzido pelo Banco Mundial sobre a saúde foi publicado em 

1975 “Salud: documento de política sectorial”. Compõe o conjunto de publicações de 
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documentos de política setorial elaborados a partir de estudos setoriais da economia e da 

sociedade dos países devedores, os quais apontavam os problemas existentes em cada área e 

propunham políticas governamentais a serem seguidas para resolvê- los. A temática da saúde 

passou a ser abordada pelo Banco articulada aos problemas decorrentes do crescimento 

demográfico que tinha como conseqüência o crescimento da pobreza, empecilho ao 

desenvolvimento. Apresentava como saída o controle da natalidade para os mais pobres, 

através de medidas de planejamento familiar.  

Entretanto, o Banco Mundial desde o referido documento de 1975 já apresentava as 

primeiras diretrizes para uma reforma nas políticas de saúde aos países por ele subsidiados, 

reafirmadas nos documentos posteriores, tais como: a quebra da universalidade do 

atendimento à saúde, a priorização da atenção básica, a utilização da mão-de-obra 

desqualificada para os procedimentos de atenção à saúde e simplificação dos mesmos, a 

seletividade e focalização da atenção aos mais pobres.  

A não universalização dos serviços de saúde é explicitada no documento ao colocar 

que “nos países em desenvolvimento, os grupos prósperos da população têm capacidade 

econômica para obter a preços de mercado a maioria dos serviços de saúde que necessitam, 

por isso não se justificam as subvenções públicas a tais grupos, qualquer que seja o critério 

que se invoque” (Banco Mundial, 1975, p.37). 

Como um prenúncio ao atual Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o 

documento dispõe sobre a figura do “trabalhador de saúde comunitário”, o qual, “em um 

sistema reformado [...] deverá viver na comunidade a que serve e conseguir o respeito desta, 

assim como se integrar na sociedade local de modo que possa identificar as enfermidades sem 

esperar que os pacientes iniciem os contatos no posto de saúde” (Banco Mundial, 1975, p.51).  

Os recursos humanos deveriam deter conhecimentos simplificados:  

 

É aconselhável que o trabalhador de saúde tenha conhecimentos limitados de 
tratamentos curativos, a fim de assegurar que disponha de tempo suficiente para 
realizar atividades ambientais e preventivas. Se ele aprender as técnicas elementares 
de cuidados materno-infantil, de partos e de controle do crescimento das crianças, 
especialmente para detectar problemas de desnutrição, o trabalhador de saúde 
organizará reuniões maternas para alimentar as crianças desnutridas e realizar 
educação sobre nutrição para mães, realizará vacinações e se ocupará de fomentar a 
planificação familiar (Banco Mundial, 1975, p.51/52).  

 

A participação das instituições não governamentais foi prevista: “as instituições 

políticas, sociais ou religiosas locais poderão criar oportunidades para exercer este tipo de 

vigilância (identificação de enfermidades) das condições de saúde da comunidade” (idem, 
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ibidem). A valorização do trabalhador comunitário é reafirmada “este tipo de trabalhador de 

saúde estará muito melhor preparado técnica e socialmente que o médico clínico para fazer 

frente ao quadro de enfermidades das comunidades com escassos recursos” (Banco Mundial, 

1975, p. 52).  

O eixo das diretrizes desta reforma proposta é de caráter econômico no sentido de 

baratear os serviços de saúde envolvendo a comunidade, utilizando como critério de avaliação 

a relação custo/benefício: “para funcionar economicamente, o sistema necessita 

procedimentos e práticas médicas que sejam simples e baratos em sua maioria, sendo 

descartadas as complicadas investigações com fins de diagnósticos da medicina ocidental 

avançada” (Banco Mundial, 1975, p.54). Neste sentido, os programas voltados para atender 

aos pobres “podem considerar-se como consumo, que é o objetivo final do desenvolvimento 

econômico, e como investimento produtivo” (Banco Mundial, 1975, p. 29). Os recursos 

disponíveis para os programas governamentais na área da saúde, de acordo com este 

documento “devem formular-se sobre a base de estudos da eficácia em função dos custos” 

(Banco Mundial, 1975, p.37).  

Os estudos de Costa (1998, p. 129),158 mostram que a partir de meados dos anos 80 o 

Banco Mundial assumiu a liderança no desenvolvimento global da agenda internacional para 

as políticas de saúde, apoiando projetos que pudessem servir aos seus interesses instrumentais 

na missão de ajuste estrutural. “A agenda do Banco Mundial subordina a avaliação dos gastos 

em saúde à preocupação com a consistência macroeconômica dos países em processo de 

‘ajuste estrutural,” apelando para o fortalecimento do mercado para financiar e oferecer 

cuidado à saúde (ibidem). A nova pauta para as políticas públicas em saúde vai implicar em 

um conjunto de escolhas dentro da lógica de custo-efetividade, na perspectiva da 

racionalização da oferta (Cf. idem, p. 130-131).  

De acordo com Mattos (2000, p.11) a proeminência do Banco na área da saúde deve-

se a sua capacidade de articular a oferta de idéias acerca das melhores políticas a serem 

implementadas e recursos financeiros para a realização de projetos e programas. Esta 

proeminência no cenário internacional foi simultânea ao investimento do Banco em 

financiamentos de projetos nesta área. O primeiro empréstimo do BM relativo particularmente 

                                                 
158 No último capítulo do livro Políticas Públicas, Justiça Distributiva e Inovação: Saúde e Saneamento na 
Agenda Social, Nilson do Rosário Costa (1998, p. 19) “analisa a influência das orientações normativas dos 
organismos internacionais sobre a agenda social dos anos 90 pelo balanço das propostas do Banco Mundial para 
o setor saúde brasileiro.”  
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à saúde deu-se em 1981 e, no final da década, já era um dos maiores provedores de recursos 

externos para a área.159 

O documento de 1987 do Banco Mundial Financiando os Serviços de Saúde nos 

países em desenvolvimento: uma agenda para a reforma160 congrega a agenda de reformas 

propostas pelo Banco na área da saúde aos países por ele subsidiados. As propostas de 

reforma apresentadas neste documento compreendem quatro medidas:  

 

 A redução da participação do Estado no financiamento dos serviços de saúde e o 
desenvolvimento de outras formas de financiamento, como por exemplo, o co-
pagamento direto pelos usuários dos serviços, ou o desenvolvimento de dispositivos 
de seguro-saúde [...], o fortalecimento dos setores não-governamentais ligados à 
prestação dos serviços e a descentralização dos sistemas públicos de saúde 
(MATTOS, 2000, p. 09 e 227). 

 

Em consonância com a política neoliberal assumida pelas instituições financeiras nos 

anos 80, os argumentos deste documento questionam a intervenção do Estado na 

operacionalização dos serviços de saúde. Desta forma, o Banco Mundial entra no debate 

internacional sobre a saúde questionando uma premissa consensual entre os organismos que 

tradicionalmente trataram da questão da saúde: a responsabilidade dos governos na melhoria 

da saúde da população.161  

Este consenso foi resultado de um importante evento internacional na área de saúde, a 

Conferência de Alma-Ata, promovido pelas agências de cooperação do sistema das Nações 

Unidas, a Organização Mundial da Saúde – OMS e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF, em 1978, onde se afirmou a “importância das estratégias de expansão dos 

cuidados primários de saúde, a serem conduzidas com ampla participação do Estado” 

(MATTOS, 2001, p.09).  

O conteúdo das reformas defendidas pelo Banco Mundial e pelo FMI alinhadas à 

política neoliberal162, exigindo ajustes estruturais nos países devedores e desresposabilizando 

                                                 
159 Cf. Mattos, 2001, p.10.   
160 Este documento é um estudo de política do Banco Mundial elaborado por três técnicos: John Akin, Nancy 
Birdsall, e David de Ferranti (Cf. MATTOS, 2000, p.225).  
161 Ver a linha de argumentação deste documento para justificar a redução da atuação do Estado em Mattos, 
2000, p. 243-270. O argumento parte da distinção entre bens públicos e bens privados, dividindo os serviços de 
saúde entre serviços que trazem benefícios para toda a sociedade e os que trazem benefícios para os indivíduos. 
Opera a divisão dos serviços básicos destinados para os mais pobres e os serviços assistenciais convencionais 
(predominantemente hospitalares) para os mais ricos (Cf. MATTOS, 2000, p. 264-265). 
162 Costa (1998, p.132) afirma que os estudos sobre o Banco Mundial têm “ressaltado nos últimos anos a agenda 
neoliberal dos programas de ajuste estrutural, comp osta por três elementos básicos: contenção da demanda pela 
redução dos gastos públicos, realocação de recursos visando gerar superávits na balança comercial e reformas 
nas políticas para aumentar a eficiência em longo prazo do sistema econômico. As implicações dessa agenda 
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o Estado da área social, causou uma reação por parte das referidas agências. O UNICEF 

manifestou publicamente sua preocupação com as conseqüências nocivas desses ajustes sobre 

a saúde das crianças, propondo um ajuste com face humana.163  

Houve uma tensão entre os organismos internacionais em torno das propostas para a 

saúde, provocada pela adoção de paradigmas teórico-políticos diferentes. O paradigma da 

saúde pública, defendido pelas tradicionais agências de atenção à saúde, o qual adota o 

princípio da equidade e o marco conceitual da epidemiologia, e o paradigma da economia da 

saúde, defendido pelo BM, o qual adota os princípios da competitividade, da focalização e 

seletividade da ação pública, e o método das ciências econômicas e administrativas.164  

Entretanto, observa-se na década de 90 uma gradual mudança nas posições das 

tradicionais agências que se pautavam pelo primeiro paradigma. As resistências e críticas por 

parte destas ao documento do BM de 1987 já não existiram em relação ao documento de 1993 

“Investindo em Saúde”, no qual a OMS e o UNICEF se engajaram na produção. A 

Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS foi procurada pela equipe responsável para 

uma discussão prévia deste documento, e posicionou-se criticamente perante o mesmo. 

No entanto, em 1994, a OPAS e a Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

– CEPAL formulam o documento Saúde, equidade e transformação produtiva na América 

Latina e no Caribe que defende a parceria entre o setor público e o privado no âmbito da 

saúde. A OPAS, na década de 90, passa a enfatizar a redefinição do papel do Estado na busca 

do crescimento e da equidade para a América Latina, defendendo que os indivíduos e as 

famílias de maior renda contribuíssem no financiamento da saúde, ao tempo que liberaria 

recursos estatais para a cobertura de uma cesta básica de atenção à saúde.165 Desta forma, “a 

OPAS estaria, em nome da universalidade da atenção básica, ferindo o princípio da 

integralidade e universalidade enquanto um direito de todos ao reduzí- lo aos segmentos 

populacionais empobrecidos” (NOGUEIRA & PIRES, 2004, p. 07). 

A oposição dos paradigmas teórico-político que norteavam as propostas em torno da 

saúde entre a OMS e suas agências regionais (a exemplo da OPAS) e o BM, parece ter se 

diluído numa direção única: a busca da “equidade em saúde com focalização”166. O novo 

consenso em torno das políticas de saúde aponta para uma articulação entre o público e o 
                                                                                                                                                         
sobre as políticas públicas de corte social são diretas porque redefinem a inserção das economias nacionais no 
processo de globalização do capitalismo.”  
163 Cf. Mattos, 2000, p. 252. 
164 Abordagem dos paradigmas baseada em Nogueira & Pires (2004, p. 07), as quais se apóiam em Cavalheiro 
JR. Os desafios para a saúde. Estudos Avançados, 2000, 35:7-10.   
165 Ver Nogueira & Pires, 2004, p.07. 
166 Nogueira & Pires, 2004, p.08.  
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privado na provisão dos serviços de saúde e para a diminuição da intervenção do Estado via 

políticas seletivas e focalizadas na pobreza. A afinidade da OMS com as orientações do 

Banco Mundial foi expressa no seu Relatório Anual 2000 – “Sistemas de Saúde: Melhorando 

o Desempenho”, que aponta para o rompimento com a universalidade dos sistemas públicos 

de saúde e para a sua privatização, como será tratado no próximo capítulo. 

Nos anos 90, houve uma retomada167 do discurso centrado no combate à pobreza pelo 

BM168, como reação às críticas em todo mundo em relação ao aumento dos índices de pobreza 

e piora das condições de vida das populações dos países devedores,169 em conseqüência da 

aplicação dos programas de ajuste estrutural recomendados pelo BM e dos planos de 

estabilização exigidos pelo FMI. Para Rizzotto (2000, p. 48)  

 

O discurso atual, manifestando preocupação com a questão da pobreza e do 
desenvolvimento social parece ser, de um lado a tentativa de responder às acusações e 
constatações de que os empréstimos para programas de ajuste estrutural, fornecidos 
pelo Banco Mundial aos países ´em desenvolvimento`, desde o início da década de 
80, contribuíram para piorar o quadro social dessas sociedades, e de outro, o 
envolvimento com questões sociais possibilitaria a esta instituição ampliar seu leque 
de ação para outros setores, justificando a sua própria existência e aumentando o seu 
poder e campo de intervenção170.  

      

                                                 
167 A questão da pobreza ficou quase ausente das discussões do BM desde a saída de McNamara de sua 
presidência, principalmente no intervalo das gestões de Clausen e Conable (1981 – 1991) (Cf. RIZZOTTO, 
2000, p. 94).  
168 Rizzotto (2000, p. 65-70), identifica quatro marcos significativos na trajetória do Banco Mundial a partir do 
final da década de 50, quando os Estados Unidos transferem a responsabilidade da “ajuda” para o 
“desenvolvimento” dos países periféricos aos organismos multilaterais. O primeiro está associado à gestão de 
Roberto Strang McNamara na presidência do BM (1968-1981) que incorpora à prática de financiamento voltado 
para infra-estrutura, o discurso com ênfase no combate à pobreza em escala mundial. O segundo ocorreu a partir 
da gestão de Clausen na presidência (1981-1986) quando “a crise financeira internacional e a crise da dívida 
externa, que assolou os países periféricos nos anos 80 [...] contribuiu para que o Banco Mundial priorizasse 
formas de financiamento, que possibilitassem desembolsos mais rápidos, ou seja, os programas de ajuste 
estrutural e os projetos para setores específicos. O terceiro marco, ocorreu em 1987, com a implantação do 
‘Plano de Reorganização’ durante a gestão de Baber Conable (1986-1991)”, no governo Reagan no sentido de 
colocar a estrutura do BM plenamente “nas engrenagens do ajuste estrutural com mãos de ferro”. O quarto 
marco significativo nas políticas do BM iniciou-se no final dos anos 80 e começo dos anos 90, com a entrada na 
presidência de Lewis Preston (1991-1995) levando a uma proposta de mudança de diretriz no interior do banco, 
o qual deveria passar de uma “cultura de aprovação de projetos [...] para outra inspirada no desejo de que os 
projetos funcionassem realmente [...] criou-se o consenso, no interior destas instituições, da necessidade de uma 
correção de rumo nas propostas de ajuste [...] Recupera-se, então, o antigo discurso da preocupação com a 
pobreza”.               
169 De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD de 1993, “a desigualdade tem vindo a 
crescer em muitos países desde o início dos anos 80 [...] O hiato de rendimento entre o quinto da população 
mundial que vive nos países mais ricos e o quinto que vive nos mais pobres era de 74 para 1 em 1997, acima de 
60 para 1 em 1990 e de 30 para 1 em 1960” (PNUD, 1993, p.03). 
170 Rizzoto (2000, p.87) destaca o teor ideológico do  “combate à pobreza” do BM, pois quando o governo se 
empenhava realmente em melhorar as condições de vida dos pobres, como o governo da Unidade Popular do 
Chile com Salvador Allende, o Banco lhes negou ajuda.   
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 A consolidação do BM na orientação das políticas de saúde em nível internacional 

aconteceu com a publicação do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1993: 

Investindo em Saúde171, cujo eixo das propostas está fundamentado na política liberal em 

consonância com o recomendado pelo Consenso de Washington. Os Relatórios do 

Desenvolvimento Mundial são publicados anualmente tratando de um tema específico 

relacionado ao desenvolvimento, a escolha do tema da saúde para o relatório de 1993 reflete a 

importância desta área no interior do Banco.172 Este relatório dá continuidade à sobreposição 

da lógica econômica sobre o social, ao abordar os ganhos em saúde como conseqüência das 

políticas de ajuste e estabilização macroeconômica: 

 

Entre as medidas mais importantes que os governos podem tomar para melhorar a  
saúde de seus cidadãos estão, portanto, as políticas econômicas conducentes ao 
crescimento sustentado [...] Nos anos 80, muitos países empreenderam programas de 
ajuste e estabilização macroeconômica para combater graves desequilíbrios 
econômicos e passar a trilhar caminhos de crescimento sustentável. Tal ajuste é 
visivelmente necessário para que haja ganhos de saúde a longo prazo (Banco 
Mundial, 1993, p. 08). 

 

Rizzotto (2000, p.119-122) faz uma análise dos motivos que levaram o BM a ter 

interesse em intervir na área da saúde. Segundo esta autora, o fator que parece ter sido 

determinante está relacionado ao revigoramento do liberalismo, pois ao fazer a crítica 

contundente ao papel do Estado na intervenção nas políticas públicas, inclusive na saúde, 

poderia contribuir para o seu avanço. Outro motivo a ser destacado foi a necessidade do BM 

difundir uma face humanitarista diante do agravamento das condições de vida da maioria da 

população e do aumento da pobreza e da desigualdade social como resultado da implantação 

do ajuste estrutural nos países periféricos por ele condicionado. “A saúde começaria, então, a 

ganhar espaço nos discursos do Banco, passando a se constituir em importante instrumento 

para o alívio da pobreza” (idem, ibidem).173 Entretanto, Rizzotto (ibidem) ressalta que esta 

aparente autocrítica “não resultou em uma reordenação e redefinição das finalidades 

institucionais, mas serviu para o Banco reafirmar-se como instituição com poderes supra-

nacionais, e como articulador de temas internacionais.” 

                                                 
171 Este Relatório apresenta um diagnóstico geral sobre a saúde em nível mundial, destacando a realidade dos 
países “em desenvolvimento”, e “propõe um projeto detalhado para a reforma dos sistemas de saúde destes 
países, sinalizando o interesse em financiar projetos específicos, especialmente aqueles destinados às reformas 
das políticas deste setor” (RIZZOTTO, 2000, p.119).  
172 Ver em Mattos (2000, p.10). A escolha do tema do Relatório anual do Desenvolvimento Mundial é feita pela 
vice-presidência com mais de um ano de antecedência (Cf. MATTOS, 2000, p. 228). 
173 Para o Banco Mundial, “investimentos públicos para os pobres, na área da saúde, reduzem a pobreza ou 
mitigam suas conseqüências” (Banco Mundial, 1993, p.56).  
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Mas, o motivo de maior relevância para o interesse do BM na área da saúde está 

relacionado ao fato desta área ter passado a  

 

Se constituir em um importante mercado a ser explorado pelo capital. Estatísticas 
revelam que, no mundo, consome-se com serviços de saúde em torno de US$ 1,7 
trilhão (dados de 1990), ou seja, 8 % do produto total mundial, em uma faixa que vai 
de 4% do PIB nos países ‘em desenvolvimento’ a 12 % do PIB nos países 
desenvolvidos de alta renda, significando um mercado nada desprezível para o 
investimento do capital e sua valorização (RIZZOTTO, 2000, p.119-122).   

 

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Suplemento Saúde 

(PNAD/98) do IBGE, mostram que os gastos com saúde chegaram a R$ 37,8 bilhões. As 

maiores participações correspondem a Medicamentos (37,24%), Planos de Saúde (33,11%) e 

Gastos em Tratamentos dentários e prótese (11,84%). 

Além disso, o financiamento de projetos na área da saúde dava-se mediante a 

aceitação dos países devedores da condicionalidade de seguir as políticas definidas pelo BM 

nesta área, o que proporcionaria a sua legitimação em nível internacional como protagonista 

no campo da saúde. Ao tempo em que os países devedores ficavam reféns do BM e da agenda 

de reformas por ele recomendada.  

Os conceitos de “bem público” e “bem privado” define qual devia ser o papel do 

Estado e os limites de sua atuação na saúde. Neste sentido, “as políticas estatais deveriam se 

restringir às ações com caráter de bem público”. Estes “caracterizam-se essencialmente pelo 

fato de que todos podem usá- los ou beneficiar-se deles sem que tais uso e benefício fiquem 

limitados para os demais” (Banco Mundial, 1993, p.58). Existe uma coerência teórica “entre a 

proposta do Banco para as políticas estatais no campo da saúde e o pensamento liberal” ao 

colocar “o indivíduo no centro de todo processo, porque igualmente o ‘bem público’ é um 

bem do indivíduo, que deveria ser alcançado através do mercado ou, como este 

freqüentemente não proporciona bens desta natureza, deveriam ser oferecidos através de 

recursos públicos” (RIZZOTTO, 2000, p.138). 

Os conceitos de “serviços de saúde pública” e de “serviços clínicos essenciais” 

ajudarão a compor a proposta de reforma para o setor saúde através da recomendação da 

oferta de pacotes, ou seja, da definição das intervenções que devem ser financiadas pelo 

governo. Segundo Mattos (2000, p. 281), a idéia de um conjunto seletivo de intervenções a 

serem assumidas pelo governo surgiu no final dos anos 70 e início dos anos 80 “em 
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contraponto à idéia de uma visão abrangente de cuidados básicos de saúde proposta em Alma-

Ata.”174 

Os “serviços de saúde pública” visam “prevenir doenças ou traumas ou prestar 

informações sobre a automedicação e a importância de buscar tratamento” (Banco Mundial, 

1993, p.77). No “pacote de saúde pública” o Banco propõe as seguintes atividades:  

 

1. Serviços de saúde para segmentos populacionais (imunizações, tratamento em 
massa para verminoses, triagem em massa de doenças como câncer uterino e 
tuberculose); 2. Nutrição (educação nutricional, suplementação e reforço alimentar); 
3. Fecundidade (serviços de planejamento familiar, aborto sem risco); 4. Tabaco e 
outras drogas (programas para redução do consumo do tabaco e álcool); 5. Meio 
ambiente familiar e externo (ação reguladora, controle de vetores e poluição, 
saneamento, políticas para melhorar o ambiente doméstico como renda e instrução); 
6. AIDS (prevenção, encarar como ameaça ao desenvolvimento) (idem, ibidem). 

 

O BM considera como “serviços clínicos essenciais” aqueles que “atendem à demanda 

dos indivíduos. Geralmente buscam curar ou aliviar a dor dos que já estão enfermos”. No 

pacote destes serviços fariam parte “no mínimo, cinco grupos de intervenções que tenham por 

alvo impactos de doenças muito fortes”, quais sejam:  

 

 Serviços de assistência à gestante (atendimento pré-natal, no parto e pós-parto); 
Serviços de planejamento familiar; Controle da tuberculose, sobretudo por meio de 
medicação; Controle das DST; Atendimento a doenças graves comuns em crianças 
pequenas – doenças diarréicas, infecções respiratórias agudas, sarampo, malária e 
desnutrição aguda (Banco Mundial, 1993, p.11).  

 

O documento defende que as intervenções de saúde que não contemplem 

custo/efetividade deveriam ser financiados pela iniciativa privada ou por outra forma de 

seguro social. 175 Portanto,  

 

Além de um pacote bem definido de serviços essenciais, a função do governo no 
tocante a serviços clínicos limitar-se-ia a capacitar melhor os mercados de seguro e 
atendimento de saúde para prestarem assistência discricionária – seja por meio da 
iniciativa privada, seja por meio do seguro social (impostos destinados a 
determinados fins, como os esquemas de seguridade social ou outros es quemas de 
seguros obrigatórios) (Banco Mundial, 1993, p.61). 

 

                                                 
174 O BM utilizou como critério para selecionar o referido pacote, a efetividade em termos das intervenções 
medidas em custo, por Anos de Vida Ajustados por Incapacidade (AVAI) ganho (Cf. MATTOS, 2000, p. 282). 
175 Cf. Mattos, 2001, p.14. 
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Assim, as ações que não fazem parte do pacote essencial são chamadas de 

discricionárias e devem ficar por conta do mercado. O governo teria apenas um papel 

regulador sobre o mercado de serviços de saúde.   

Existe uma crítica do BM à garantia pelo governo do acesso universal176 gratuito aos 

serviços de saúde, justificada pelo seu custo/efetividade. Os governos deveriam dirigir suas 

ações de saúde aos mais pobres. De acordo com o referido relatório “para se determinar quem 

deve receber atendimento gratuito é preciso considerar a prevalência da pobreza e a 

capacidade do país para financiar o atendimento” (Banco Mundial, 1993). Portanto, o 

relatório defende que a política pública de saúde deva ser focalizada na pobreza. 

Os conceitos de “gastos essenciais” e “gastos discricionários” também são utilizados 

pelo Banco. O primeiro está segundo Rizzotto (2000, p.140)  

 

Vinculado às medidas eficazes em termos de custos, ou seja, aquelas que demandam 
pouco investimento e passíveis de serem realizadas em centros de saúde e nas 
comunidades; e os gas tos discricionários, aqueles que são realizados em serviços 
hospitalares de atenção secundária e terciária e demandam altos investimentos, sendo 
caracterizados como pouco eficazes em função dos custos.  

 
 

Os “serviços clínicos”, aqueles que são realizados em serviços hospitalares de atenção 

secundária e terciária, cujos gastos são considerados “discricionários” pela pouca eficácia em 

função do alto investimento que demandam, ficariam por conta do mercado. A função do 

governo no tocante a serviços clínicos limitar-se- ia a capacitar melhor os mercados de seguro 

e atendimento de saúde para prestarem assistência discricionária – seja por meio da iniciativa 

privada, seja por meio do seguro social (Banco Mundial, 1993, p.61). 

O Banco Mundial apresenta três eixos de intervenção do Estado que deveriam nortear 

as reformas dos sistemas de saúde dos países “em desenvolvimento”, os quais podem ser 

resumidos da seguinte forma: o governo deve a) intervir para aumentar a oferta dos bens 

públicos, já que o mercado privado não os proporciona suficientemente para a saúde; b) 

financiar o atendimento clínico essencial para reduzir a pobreza, já que os mercados privados 

nunca darão aos pobres o acesso adequado a tal serviço; c) regulamentar os seguros privados 

para neutralizar problemas gerados por incertezas e por deficiências do mercado regulado (Cf. 

Banco Mundial, 1993, p.05/06).   

                                                 
176 Rizzotto (2000, p.121-122) observa que nos documentos do BM, a saúde não aparece como um direito 
universal, mas como uma concessão benevolente do Estado. E que as teorias que dão suporte a concepção de 
saúde contidas nos mesmos, cristalizam e hierarquizam as necessidades do homem porque partem de uma visão 
naturalista e a-histórica de necessidade. 
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Este relatório delimita a ação do Estado no âmbito da saúde ao definir as políticas 

governamentais a serem adotadas através da combinação de três estratégias, as quais se 

constituem na agenda sanitária do Banco Mundial para os países por ele subsidiados: 

primeira, “criar um ambiente propício para que as famílias melhorem suas condições de 

saúde” através da adoção de “políticas de crescimento econômico que beneficiem os pobres”; 

segunda, “tornar mais criterioso o investimento público em saúde” através: da redução dos 

“gastos do governo com instalações de atendimento terciário, com capacitação de 

especialistas e com intervenções que propiciem pouco ganho em saúde em relação ao dinheiro 

despendido”; do financiamento e implementação de um “pacote de intervenções de saúde 

pública a fim da combater as grandes externalidades que envolvem o controle de doenças 

infecciosas, a prevenção da AIDS, a poluição ambiental e comportamentos que põem a vida 

de terceiros em perigo”; do financiamento e garantia da “implementação de um pacote de 

serviços clínicos essenciais [...] para dar aos pobres melhorias de bem-estar e um bem 

produtivo: saúde”; do aprimoramento da “administração dos serviços de saúde do governo, 

mediante medidas como descentralização de responsabilidades, contratação de serviços 

especializados de terceiros e autonomia orçamentária” (Banco Mundial, 1993).  

A forma de administrar os serviços de saúde financiados pelo governo recomendada 

pelo BM, prevê a descentralização de responsabilidades para instâncias não governamentais, 

desresponsabilizando o Estado da execução desses serviços, mas repassando recursos públicos 

para subsidiá- los, além de reforçar a linha de contratação de serviços de terceiros disponíveis 

no mercado. O relatório expõe que “não há teoria ou experiência que nos indique até que 

ponto o setor público deve prestar assistência médica diretamente (em vez de financiá- la)” 

(Banco Mundial, 1993). A descentralização da execução de serviços de saúde para a 

sociedade civil, sob o discurso do protagonismo desta, tem conduzido as reformas no setor 

implementadas na década de 90 nos países da América Latina.  

A terceira estratégia e agenda proposta é promover a diversificação e a concorrência 

no financiamento e na prestação de serviços de saúde, mediante políticas que:  

 

Incentivem a previdência social ou privada (mediante regulamentação que promova 
acesso eqüitativo e contenção de custos) no caso de serviços clínicos não-contidos no 
pacote essencial; incentivem a concorrência entre os fornecedores (públicos e 
privados) na prestação de serviços clínicos e no fornecimento de insumos, como 
medicamentos, a serviços de saúde financiados pelo governo e pelo setor privado; 
gerem e disseminem informações acerca de: desempenho dos prestadores de serviços, 
equipamentos e medicamentos essenciais, custo e eficácia das intervenções e 
credenciamento de instituições e prestadores de serviços (Banco Mundial, 1993). 
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Esta estratégia tende a facilitar a participação do setor privado na área da saúde. Desta 

forma, observa-se que as diretrizes e as orientações políticas defendidas pelo Banco177  

 

Têm como objetivo facilitar o ingresso da iniciativa privada na oferta de serviços de 
saúde, ao mesmo tempo em que contribui para a redefinição do papel dos Estados 
nacionais periféricos. As propostas do Banco para a ação estatal neste campo, se 
limitam a programas destinados às populações mais pobres, centradas em ações de 
promoção e prevenção da saúde, que tenham custos reduzidos e efeitos impactantes 
(RIZZOTTO, 2000, p. 120).  

 

O processo de mercantilização da saúde se insere na agenda de reforma sanitária do 

Banco Mundial, proposta aos países por este subsidiados. Nesta lógica mercantil, as 

instituições públicas cumprem o papel de atender à população mais pobre e com alto risco de 

adoecer, ao passo que a rede privada se ocupa das áreas mais rentáveis, ou seja, os serviços de 

média e alta complexidade. 

No Brasil, o protagonismo do BM nas orientações da política de saúde se expressa 

através dos documentos do Banco produzidos, especialmente, para orientar a reforma no setor 

saúde brasileiro; da absorção dessas orientações pelos documentos elaborados no Ministério 

da Saúde; e do financiamento pelo BM de alguns projetos nesta área como abordaremos a 

seguir. Estas orientações se confrontam com o assegurado legalmente para a saúde na 

Constituição de 88 e nas Leis Orgânicas, resultando no tensionamento de dois projetos para a 

saúde na década de 90: um voltado para a consolidação de um sistema de saúde pública - o 

SUS, defendido pelo Movimento de Reforma Sanitária, e outro voltado para o mercado, que 

tem se constituído em uma contra-reforma no sentido de perdas ao garantido na lei.  

 

 

3.2 A AGENDA DE CONTRA-REFORMAS DO BANCO MUNDIAL PARA A 

POLÍTICA DE SAÚDE E SEU REFERENDUM NOS DOCUMENTOS BRASILEIROS 

 

                                                 
177 Os objetivos fundamentais das reformas propugnadas pelos organismos internacionais na saúde, de acordo 
com os estudos de Almeida (1997, p.190), têm sido: descentralizar para o nível local ou para o setor privado e as 
organizações da sociedade, e privilegiar a atenção primária, numa perspectiva de diminuir o gasto hospitalar; 
aumentar a eficiência, entendida sempre como manutenção dos limites de caixa definidos pelas variáveis 
macroeconômicas; reforçar a regulação, isto é, manter sob estrito controle os orçamentos setoriais e a força de 
trabalho, com deslocamento e enfraquecimento das organizações associativas e sindicais; e assegurar a 
contenção dos custos dos serviços prestados. Esta autora acrescenta que, “paradoxalmente, é apregoada a livre-
escolha do consumidor e a busca de uma melhor relação eqüidade/eficiência/ integralidade/qualidade” (ibidem). 
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Existem dois documentos que sintetizam o conjunto de propostas do Banco Mundial 

para a área de saúde no Brasil. Um do ano de 1991 “Brasil: novo desafio à saúde do adulto”, e 

outro de 1995 que, como seu título revela, define a agenda da saúde para os anos 90, “A 

Organização, Prestação e Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90”.178   

O primeiro, elaborado após a Constituição de 88 e a aprovação das Leis Orgânicas da 

Saúde 8.080 e 8.142 de 1990, rebate frontalmente os avanços formais da reforma sanitária 

contemplados nesta legislação. De acordo com o Banco Mundial, “as realidades fiscais 

colidem com os sonhos de despesa alimentados pelo processo de democratização e pela 

Constituição de 1988” (Banco Mundial, 1991, p.1/20). O documento também expressa a 

opinião do BM com relação ao acesso universal contido na Constituição Federal:  

 

O prognóstico para o sistema de saúde no Brasil não é bom [...] A Constituição de 
1988 estabelece como direito constitucional, o acesso universal aos serviços públicos 
de saúde. A implementação deste direito exerceria significativo efeito sobre a procura 
e o custo dos serviços médicos públicos (Banco Mundial, 1991, p.5/82).  
 

Baseado no eixo da maioria de suas propostas que é o custo/efetividade sugere a 

seletividade do acesso como proposta à quebra da universalidade: “os programas devem 

orientar-se especificamente para os pobres e considerar explicitamente a sua situação” (Banco 

Mundial, 1991, p.7). Outro princípio a que o Banco também se posiciona contrário é o da 

gratuidade ao propor “a cobrança aos usuários, tanto direta como através de impostos locais,” 

enquanto “elemento essencial para fixação de prioridades” (Banco Mundial, 1991, p.122).  

O segundo documento também vai de encontro aos avanços constitucionais de 88, ao 

referir-se que, na Constituição, a “firme tendência para a universalização da cobertura [...] 

trará, por si só, um aumento significativo nas despesas se as promessas públicas forem 

mantidas” (Banco Mundial, 1995, p.x/xi). 

De acordo com Rizzotto (2000, p.153), o núcleo temático dos dois referidos 

documentos “constitui-se em uma avaliação genérica do Sistema Único de Saúde brasileiro, 

com ênfase nos aspectos da relação custo-benefício dos serviços e, na defesa da necessidade 

de reformas constitucionais e institucionais vinculadas a este setor”. Eles defendem a 

ampliação do setor privado na prestação de serviços de saúde, ao enfatizar o papel regulador e 

financiador do Estado, incentivando-o a repassar recursos para “qualquer entidade” prestar os 

serviços de saúde (Cf. Banco Mundial, 1991, p.117). 

                                                 
178 Rizzotto (2000, p. 153-164) analisa estes documentos em sua tese de doutorado. 
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Justifica a defesa da participação da rede privada por sua maior eficiência e melhor 

qualidade dos serviços prestados,179 pois, segundo o Banco “[...] os serviços prestados pelas 

EMS180 são comprovadamente superiores aos serviços públicos disponíveis [...]” (Banco 

Mundial, 1991, p. 119).  

Estes documentos defendem também a redução dos recursos destinados à saúde, em 

coerência com as políticas de ajuste dos organismos financeiros internacionais que exigem 

corte de gastos públicos. Para o Banco “o Brasil já parece gastar, tanto nos serviços públicos 

de saúde como no total, proporção do PIB algo maior do que se deveria esperar de um país 

com o seu nível de renda per capita” (Banco Mundial, 1991, p.101). Entretanto, o Brasil gasta 

com saúde cerca de 3,30 % em relação ao PIB, muito pouco quando comparado aos países 

desenvolvidos aonde este valor chega a 12 %181.   

No documento de 1995, a agenda de reformas do setor saúde para o Brasil é definida 

com maior precisão através de recomendações e estratégias de curto e médio prazo. Esta se 

confronta com a agenda de reformas propugnada pelo Movimento Sanitário inserida no 

arcabouço legal do SUS. Rizzotto182 sintetiza as propostas do Banco Mundial para a política 

de saúde brasileira que se constitui na agenda de reformas para os anos 90, especialmente para 

a segunda metade desta década:  

 

Flexibilização do SUS; redefinição do papel dos estados federados na gestão do 
Sistema de Saúde; estabelecimento de um pacote de benefícios padrão; limitação do 
acesso à serviços de atenção terciária; controle da oferta de serviços públicos em 
função dos custos; adoção de formas de co-pagamentos; ênfas e no controle de 
resultados; favorecimento à iniciativa privada; incentivo à concorrência na prestação 
de serviços ambulatoriais e hospitalares, envolvendo indistintamente os setores 
público e privado e; do papel regulador do Estado, com o deslocamento de atribuições 
para entidades de classe e organizações públicas de direito privado, como o 
licenciamento de profissionais, o credenciamento de cursos e de unidades de saúde e, 
a fiscalização e o controle médico-sanitário (RIZZOTTO, 2000, p.163). 

 
                                                 
179 Cf. Rizzotto (2000, p. 155). 
180 As Entidades de Manutenção de Saúde – EMS são todas as formas de planos de saúde em grupo e as 
cooperativas médicas.     
181 Dados de 2000 (BARROS & PORTO, 2002, p.4). 
182 Rizzotto (2000, p. 156) faz uma síntese em seis pontos do conjunto de propostas do Banco Mundial para as 
reformas do sistema de saúde brasileiro, justificadas pela suposta prestação demasiada de serviços de base 
hospitalar e especialização exagerada no atendimento hospitalar, com crescente uso de procedimentos de alta 
tecnologia e pouco gasto em promoção e prevenção, entre as quais destaca-se: redução dos investimentos 
públicos no campo da assistência médica; focalização dos serviços públicos às populações pobres; 
estabelecimento de prioridades a partir de uma análise da relação custo/benefício; introdução de reformas 
institucionais e no sistema de financiamento do setor saúde, que incluiria a descentralização, com dotação de 
recursos, prioritariamente para os pobres, mobilização de recursos privados, racionamento da atenção médica e o 
uso de incentivos e técnicas de gestão modernas.    
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Estas propostas estão em consonância com as recomendações do BM para as políticas 

econômicas e sociais dos países dependentes, tendo como eixo a lógica do mercado e do 

custo/benefício, a ampliação do setor privado, a descentralização da operacionalização dos 

serviços para a sociedade como medida de desresponsabilizar o Estado. A agenda do BM para 

o Brasil é absorvida nos documentos elaborados para orientar a reforma do Estado 

implementada pós-95, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

A contra-reforma na área da saúde deu-se no bojo das reformas empreendidas pelo 

governo brasileiro em atendimento às exigências dos organismos internacionais. Foi 

elaborado, em 1995, um documento conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado - “Sistema de Atendimento de Saúde do SUS” 

- que sintetiza a proposta de reforma para este setor, em consonância com o documento 

elaborado pelo Banco Mundial de 1995 “A Organização, Prestação e Financiamento da Saúde 

no Brasil: uma agenda para os anos 90”. Este primeiro documento foi inserido no “Caderno 

do MARE” sob o nº 13 com o título “A Reforma Administrativa do Sistema de Saúde”, 

publicado em 1998, dentro da uma série de 17 publicações do MARE.  

Nestes dois documentos formulados pelo governo de Fernando Henrique Cardoso 

propõe-se uma “reforma administrativa do sistema de atendimento hospitalar e ambulatorial 

de saúde do SUS”. O eixo desta reforma administrativa é o mesmo das reformas 

recomendadas pelo BM, ou seja, a racionalização dos custos: 

As reformas devem proporcionar solução para os graves problemas de financiamento, 
promover o uso mais racional dos recursos e evitar fraudes. Dada a existência de 
recursos sempre limitados, o objetivo da reforma é garantir um melhor atendimento ao 
cidadão através de um controle mais adequado do sistema, que garanta menores 
custos e melhor qualidade dos serviços pagos pelo Estado. Só dessa forma será 
possível maximizar os recursos públicos disponíveis e, ao mesmo tempo, garantir a 
moralidade do sistema (Cadernos MARE, 1998, p.10).  

Para tal diminuição de custos está prevista “a racionalização do acesso ao atendimento 

hospitalar, evitando internações e exames desnecessários” (idem, ibidem). Os dados do IBGE 

revelam que o número de leitos para internação disponível na rede pública vem diminuindo. 

Houve uma redução de 27% no período 1992-1999, de um total de 544.357 leitos existentes 

em 1992, diminuiu para 484.945 em 1999.183 Na realidade, a referida racionalização do acesso 

hospitalar tem se dado “pela redução de leitos disponíveis ao SUS na rede conveniada; pela 

                                                 
183 Rizzotto (2000, p. 204), observa que se considerarmos a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de 
4 leitos para cada 1000 habitantes, estariamos com um déficit considerável de mais de 100 mil leitos no Brasil.  
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privatização de leitos na rede pública; pelo controle de AIHs – Autorização de Internação 

Hospitalar; pelas filas nos casos eletivos e até mesmo pela cobrança irregular de 

complementação ou taxas extras” (RIZZOTTO, 2000, p.204).  

A idéia é a criação, como a própria denominação do documento de 1995 indica, de um 

Sistema de Atendimento à Saúde com uma “clara separação operacional em dois subsistemas” 

- Subsistema de Entrada e Controle e Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar. 

Esta separação implicaria, também em uma diferenciação na atribuição do Estado, o qual 

concentraria “sua atenção na organização e funcionamento do Subsistema de Entrada e 

Controle através de cuidados básicos de saúde ao indivíduo e à família, com encaminhamento 

dos pacientes cujos problemas não forem resolvidos neste nível para serem atendidos no 

Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar” (RIZZOTTO, 2000, p.14). Entretanto, 

este último subsistema é “formado por ambulatórios e hospitais credenciados, que poderão ser 

estatais, públicos não-estatais (filantrópicos) ou privados, e poderão estar dentro do município 

ou muito freqüentemente fora dele” ofertados pelos consórcios intermunicipais. 

Este arranjo administrativo que tem por estratégia principal a separação dos referidos 

subsistemas evidencia a distinção entre os serviços de saúde que serão de fato atribuições 

exclusivas do Estado – Subsistema de Entrada e Controle “constituído de Unidades ou Postos 

de Saúde Municipais e/ou de Médicos de Saúde da Família (médicos clínicos gerais), que 

estarão subordinados à autoridade de saúde municipal” (RIZZOTTO, 2000, p.15) - e os que 

não são atribuições exclusivas do Estado - Subsistema de Referência Ambulatorial e 

Hospitalar, já que “os hospitais e ambulatórios deverão, em princípio, serem organizações 

públicas não-estatais, competindo entre si no fornecimento de seus serviços ao SUS” (idem, 

p.23).  

O documento deixa claro o novo papel regulador atribuído ao Es tado nos serviços 

prestados pelo segundo subsistema: “a nova idéia é a de concentrar os esforços do governo no 

financiamento e no controle dos serviços prestados por esses serviços ao invés do seu 

oferecimento direto pelo Estado” (idem, ibidem). O Estado se ocupará da organização da 

oferta nos “hospitais universitários e de maior complexidade”. O apoio do Estado “ocorrerá, 

ainda, subsidiariamente naqueles locais onde existe deficiência de equipamentos hospitalares 

e ambulatoriais, através de consórcios municipais” (idem, ibidem). 

A proposta de reforma administrativa na saúde está centrada “na área de compra ou 

demanda de serviços hospitalares e ambulatoriais” (idem, p.14). Os hospitais estatais deverão 

ser transformados em entidades públicas não-estatais de direito privado – organizações sociais 
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– “com autoridade legislativa para celebrar contratos de gestão com o poder executivo e assim 

participar do orçamento federal estadual ou municipal” (idem, p.19-20). Desta forma, o 

Estado concentrará esforços apenas “no financiamento e no controle desses serviços ao invés 

do seu oferecimento direto” (idem, ibidem). 

O novo sistema proposto pela reforma “implica na efetiva municipalização da saúde 

pública através do fortalecimento do sistema de atendimento básico municipal, que será a 

porta de entrada obrigatória na rede hospitalar, e da transferência para os municípios do 

controle dos serviços prestados pelos hospitais e ambulatórios especializados” (idem, p.22).  

Outro documento produzido pelo Ministério da Saúde que expõe diretrizes políticas 

para a saúde em conformidade com as recomendações do Banco Mundial é o “Informe sobre 

a Reforma do Setor Saúde no Brasil”, apresentado na reunião especial sobre Reforma 

Sectorial en Salud, promovida pela OPAS, BID e Banco Mundial, em setembro de 1995.184 O 

Ministério da Saúde compromete-se, neste documento, a modificar as bases organizacionais 

do sistema de saúde nacional com: 

(1) a instalação de um processo permanente de mudança cultural, em que o cidadão 
será cada vez menos um paciente e cada vez mais um cliente e agente participante do 
setor saúde em várias instâncias e oportunidades; (2) a consolidação de um sistema 
público nacional, com capacidade técnico-operacional e administrativa renovada e 
reconhecida e com tele-informatização abrangente e oportuna à conscientização 
social e aos centros decisórios gestores; (3) a organização de um sistema assistencial 
privado, devidamente regulamentado; (4) o funcionamento competitivo dos 
subsistemas público e privado, estimulador da qualificação com redução de gastos; 
(5) a adoção de modelos técnico-operacionais inovados e inovadores; (6) o 
estabelecimento de um sólido e inovado sistema de acompanhamento, controle e 
avaliação e; (7) uma prática gestora permanentemente descentralizadora e 
desconcentradora (BRASIL, 1995a, p.16). 

Nesta mesma perspectiva de reforma contida no referido informe está o Plano de Ação 

do Ministério da Saúde (1995-1999) que trata das diretrizes políticas do setor saúde do 

governo Fernando Henrique Cardoso. Este plano expõe que “o Ministério da Saúde procurará 

fixar-se no que constitui a essência do seu trabalho, qual seja a prestação de cooperação 

técnica e financeira às duas outras instâncias do SUS” (BRASIL, 1995b, p.6). E para isso, 

teria que “ampliar o processo de descentralização das ações e serviços [...] e induzir gestores 

estaduais e municipais a organizarem o Sistema em seus respectivos âmbitos de ação” 

(BRASIL, 1995b, p.17). 

                                                 
184 Rizzotto (2000, p. 200) chama a atenção de que este “Informe sobre a Reforma do Setor Saúde no Brasil” foi 
elaborado e apresentado no momento em que o Brasil negociava com o BID e o BIRD os empréstimos 
destinados ao Projeto REFORSUS. 
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A desresponsabilização do Ministério da Saúde da execução direta dos serviços de 

saúde via descentralização, também está explicitada no documento “Balanço da Saúde no 

Governo FHC”. À medida que o Ministério da Saúde deixar de ser executor direto dos 

serviços de saúde, terá como função, “no final desse processo, a formulação das grandes 

estratégias de saúde, o controle epidemiológico e a fiscalização das ações e serviços de saúde” 

(BRASIL, 1998, p.19). 

Enfim, observa-se que os documentos elaborados pelo Ministério da Saúde traçam 

uma política de saúde coerente com as orientações do Banco Mundial. Entretanto, isso não 

quer dizer que na prática estas orientações foram seguidas incondicionalmente, houve 

embates políticos em defesa do SUS e resistências ao que se garantiu legalmente. No quarto 

capítulo enfocaremos as resistências a estas orientações no âmbito do CNS.   

3.2.1 DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA AGENDA DA 

REFORMA E DA CONTRA-REFORMA 

 

Em que pese a descentralização ser preconizada pelo Banco Mundial e estar prevista 

na proposta de reforma do Estado, pelo seu potencial racionalizador e de eficiência do gasto 

público é também reivindicada pelos setores reformistas progressistas, por representar a 

possibilidade de democratizar processos decisórios e de obter um maior controle da sociedade 

sobre a ação estatal. O tema da descentralização emerge num contexto internacional de crise 

do Welfare State nos países centrais, como estratégia para atenuar a pressão e as demandas 

sobre o Estado. “Neste sentido descentralizar significava transferir para as instâncias locais a 

responsabilidade pelo fornecimento dos serviços públicos ao mesmo tempo em que deslocava 

o foco da pressão” (RIZZOTTO, 2000, p.170). É também com este papel que o Banco 

Mundial apregoa a descentralização na saúde, com a desobrigação de encargos do poder 

central, deslocando a responsabilidade pela assistência à saúde às instâncias subnacionais e às 

comunidades. 

No contexto nacional, o tema da descentralização surge nos anos 70 e 80 como 

bandeira do Movimento da Reforma Sanitária como sinônimo de democratização em 

contraposição aos governos centralizadores e autoritários da ditadura. Cohn (1997, p. 94) 

descreve com clareza esse paradoxo entre as duas lógicas distintas no processo de 

descentralização, que congrega forças políticas opostas na arena decisória: 

  

Da perspectiva do poder central, em consonância com o modelo econômico que vem 
sendo adotado, a descentralização do SUS deve ser (e vem sendo) regida pela busca de 
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contenção do gasto público, uma vez que a diminuição do déficit público constitui um 
dos pilares do modelo econômico; e da perspectiva dos ‘reformistas’, o processo de 
descentralização devendo ser regido (e em alguns casos, sobretudo no nível municipal, 
isto de certa maneira vem ocorrendo) pela busca da democratização das relações 
Estado/sociedade, promovendo o exercíc io do controle público sobre a gestão do 
setor. Em resumo, enquanto no primeiro caso privilegia -se a dimensão econômica da 
reforma, no segundo privilegia-se a sua dimensão política.    

   

 Dentro da linha de redefinição do papel do Estado, a reforma colocada pelo Banco 

Mundial propõe a descentralização como deslocamento de responsabilidade para a sociedade, 

esta passa a ser co-responsável pelos serviços e pela gestão pública através da “participação 

da comunidade”. A estratégia é a busca de parcerias com a sociedade para que esta assuma os 

custos da crise, repassando-se assim, a responsabilidade pela prestação de serviços sociais de 

competência do Estado para ONGs, instituições filantrópicas e comunitárias. O Estado reduz 

o seu papel de prestador direto dos serviços, reorientando sua intervenção como regulador e 

provedor financeiro.    

 O protagonismo da sociedade civil exigido pelas orientações do Banco Mundial é no 

sentido desta assumir a sua responsabilidade pela atenção à saúde, não cobrando do Estado o 

que não é de sua exclusiva atribuição. O documento do BM de 1991 expressa bem o sentido 

da participação da sociedade desejada: 

 

No Brasil, a cultura política de centralismo paternalista tem gerado, nas comunidades, 
a esperança de que venham a ser beneficiárias de instalações e serviços “gratuitos” 
pelo Estado. A atribuição de poder às comunidades também significa que elas devem 
aprender a distribuir e utilizar racionalmente os recursos. [...] A cobrança aos usuários, 
tanto direta como através de impostos locais, é um instrumento essencial para fixação 
de prioridades. [...] O fim de um modelo político paternalista e centralizado abre 
caminho para respostas criativas em todos os níveis de governo, pelo setor privado, 
por organizações não governamentais e, individualmente, pelo cidadão (Banco 
Mundial, 1991, p. 122). 

 

A participação social é contemplada na proposta de reforma do Estado brasileiro, 

através do controle da sociedade sobre o funcionamento das “organizações sociais”.185 A 

sociedade é convocada a ser parceira dessas organizações com o objetivo de contribuir 

financeiramente com os custos dos serviços prestados, busca-se “uma maior parceria com a 

sociedade, que deverá financiar uma parte menor, mas significativa dos custos dos serviços 

prestados” (PDRE, 1995). O que se propõe é a deresponsabilização do Estado com a proteção 

social,  justificada pela necessidade de “encontrar soluções inovadoras, que envolvam as 

                                                 
185 Os serviços priorizados a serem transformados em “organizações sociais” são os hospitais, as Universidades e 
escolas técnicas, os centros de pesquisa, as bibliotecas e os museus. 
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empresas, os sindicatos, as famílias e os grupos comunitários” (Banco Mundial, 1997, p.6). 

Desta forma, as organizações da sociedade civil são convocadas para substituir o Estado.      

Com um sentido bastante diferente da participação inscrita nos documentos do Banco 

Mundial, a participação social no SUS foi concebida na perspectiva do controle social, na 

direção de os setores organizados na sociedade participarem das políticas de saúde, desde as 

suas formulações - planos, programas e projetos –, acompanhamento de suas execuções, até a 

definição da alocação de recursos para que estas atendam aos interesses da coletividade. A 

participação da comunidade e a descentralização tornam-se diretrizes do novo Sistema 

Nacional de Saúde na Constituição Federal de 1988. Esta participação foi regulamentada na 

Lei 8.142/90, através das Conferências e dos Conselhos. A institucionalização da participação 

e da descentralização insere-se no contexto das lutas pela redemocratização do país frente aos 

governos autoritários e centralizadores do período ditatorial. Entretanto, para que se garanta o 

projeto democratizante, qualquer proposta de descentralização tem que vir acompanhada de 

participação social. 

Na análise de Simionatto (s.d. p.9) a concepção de participação presente na Reforma 

do Estado propugnada pelo BM, “está associada mais a uma condição individual do que 

coletiva, centrada no ‘cidadão-cliente’ e numa ‘gramática do poder’, de caráter prescritivo, 

destituída de conteúdo ético”. Para esta autora, a descentralização, assim como a concepção 

de participação “está centrada no húmus comunitário, o que fortalece as perspectivas 

localistas que deságuam no individualismo, ou seja, na supremacia do indivíduo sobre a 

sociedade” (idem, p.3).     

Dois documentos do Ministério da Saúde distorcem a concepção originária da 

participação e controle social no SUS, aproximando-se bastante da contida nas orientações do 

BM e da reforma, conforme o descrito no parágrafo anterior. Na NOB/96 a proposta de 

participação social apresentada no modelo assistencial proposto é de vínculo com o usuário ao 

sistema, privilegiando os núcleos familiares e comunitários. Ao se incentivar esse vínculo por 

meio do cartão SUS municipal, despolitiza-se, em parte, o sentido da participação conquistado 

no SUS. Também neste sentido está a perspectiva de participação contida no documento 

“1997 Ano da Saúde: ações e metas prioritárias para a saúde no Brasil”. 

Os Conselhos de Saúde, instrumentos de controle social, são uma realidade no Brasil, 

existem em 5.537 municípios. Entretanto, a efetivação deste controle não se concretiza de 

fato, pois muitos desses Conselhos são manipulados pelos gestores e/ou políticos locais, 

servindo muito mais para legitimar a gestão e para cumprir o requisito exigido pela 
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NOAS/2001 para o repasse dos recursos federais. Esse quadro é agravado pelo processo de 

despolitização e cooptação pelo qual passam alguns movimentos sociais.  

Observa-se nos documentos recentes do Banco Mundial uma metamorfose na sua 

relação com a sociedade civil, expressa no título do seu documento de 2000: “Do Confronto à 

Colaboração – Relações entre a Sociedade Civil, o Governo e o Banco Mundial no Brasil”. 

Na introdução, o então diretor do BM para o Brasil, Gobind Nankani coloca sua visão da 

sociedade civil brasileira  

 

Este estudo retrata vivamente o que o Banco Mundial vem percebendo já há alguns 
anos: que o Brasil tem uma sociedade civil vibrante e cada vez mais influente. Trata-
se de uma sociedade civil multi-facetária, capaz e, de modo geral, bem sucedida na 
organização e promoção do desenvolvimento em nível local [...] o governo e a 
sociedade civil, que são os principais interlocutores, estão aprendendo a colaborar de 
forma construtiva (Banco Mundial, 2000, p. 5). 

    

O eixo central desta metamorfose é a passivização de alguns setores da sociedade civil 

que de uma relação de confronto com o Banco Mundial, pelo que ele representa em nível 

mundial enquanto âncora para a expansão do capital, passam a ser colaboradores de seus 

projetos em troca de financiamentos, inserindo-se, desta forma, como argamassa da sociedade 

do capital e não mais do trabalho. Neste caso, o protagonismo desses setores, em vez de ser 

no sentido da transformação social visando a supressão da desigualdade social, passa a ser o 

de colaboração com uma instituição que representa diretamente os interesses do capital 

internacional e visa agir nos focos de extrema pobreza, por constituírem-se uma ameaça à 

própria reprodução do capital.  

Um dos poucos movimentos sociais que tem resistido a qualquer relação com o Banco 

Mundial é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Esta resistência foi 

demonstrada quando o BM aprovou um empréstimo de US$ 90 milhões para um projeto 

piloto de reforma agrária e o MST cerrou fileiras com o apoio de outras entidades da 

sociedade civil articuladas no Fórum pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, com o 

objetivo de se opor a este projeto.  

A novidade é que “o Banco Mundial reconhece a importância das organizações da 

sociedade civil (OSCs) para o processo de desenvolvimento em todo o mundo, e busca 

envolvê-las cada vez mais nos projetos financiados pelo Banco, assim como promover 

parcerias entre as OSCs e os governos”.186 O BM usa o termo Organizações da Sociedade 

                                                 
186 Disponível em: <http:// www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 25 mar. 2005.  
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Civil (OSCs) para designar uma ampla gama de segmentos não-governamentais e sem fins 

lucrativos no Brasil. Outros termos são utilizados para referir-se a este setor: “sociedade civil 

organizada, movimento popular, setor das ONGs, setor sem fins lucrativos, setor informal e, 

mais recentemente, terceiro setor”. O termo OSCs compreende todos estes sub-setores (Banco 

Mundial, 2000, p.16). Considera os segmentos mais importantes da sociedade civil no país 

“associações comunitárias, movimentos sociais, associações profissionais, igrejas, entidades 

beneficentes, fundações e ONGs” (idem, p.20). Segundo o BM,  

A crescente colaboração entre o governo, a sociedade civil e o Banco Mundial traz 
benefícios e vantagens importantes para o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil: desarma conflitos e constrói consenso em torno de programas participativos de 
desenvolvimento; faz com que as vantagens comparativas de cada setor sejam 
melhores aproveitadas e canalizadas; melhora o desempenho operacional dos projetos 
através de execução mais ágil e maior sustentabilidade; gera maior envolvimento e 
controle social, permitindo iniciativas mais focalizadas e diminuindo a possibilidade 
de irregularidades.187  

 O eixo desta aproximação do BM com a sociedade civil está relacionado a um 

componente político, no sentido de quebrar as resistências existentes em setores da sociedade 

civil ao modelo econômico de que é portador, desarmando “conflitos” e construindo 

“consensos” em torno da hegemonia deste modelo. Como também tem um componente 

econômico, o de racionalizar custos, “na medida que o Estado reduz o seu tamanho e redefine 

algumas de suas atribuições na área social, as parcerias com as OSCs são vistas como 

alternativas mais efetivas, flexíveis e de baixo custo aos tradicionais programas 

governamentais unilaterais” (Banco Mundial, 2000, p.88). Os componentes políticos e 

econômicos desta aproximação se dão num contexto “caracterizado pela descentralização 

política generalizada e pela redefinição do papel do Estado no Brasil e na América Latina” 

(Banco Mundial, 2000, p.88). Estes componentes estão coerentes com as orientações 

neoliberais para as reformas nos países dependentes, em que o Estado descentraliza suas 

responsabilidades com as políticas sociais, repassando-as para as organizações da sociedade 

civil executar. Eis a participação e o protagonismo da sociedade civil desejado pelos 

organismos financeiros internacionais. 

O BM considera que “devido à postura proativa e ao menor porte das OSCs, elas 

também tendem a ter maior capacidade de inovação e adaptação, bem como a atuar com 

menor custo do que os órgãos governamentais” (idem, p. 89). O BM percebe, e utiliza a seu 

favor as OSCs já que “são formadoras de opinião importantes na sociedade e podem ajudar a 

                                                 
187 Disponível em: <www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 22 mar. 2005. 
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mobilizar o interesse da sociedade civil em torno do projeto, assim como divulgar 

informações úteis sobre o mesmo a grupos de beneficiários” (idem, ibidem). Estas parcerias 

com a OCSs enfatizam a dimensão micro: “os funcionários do Banco e das OSCs têm 

melhores chances de conseguir uma colaboração mais construtiva e substantiva quando se 

debruçam sobre programas ou projetos específicos, em vez de ficarem enfocados apenas em 

questões políticas e conceituais mais amplas” (idem, p. 90). 

O Banco tem adotado medidas específicas para intensificar as relações com a 

sociedade civil no mundo todo, implantando políticas e programas mais participativos (idem, 

p.57). Estas medidas têm sido assumidas desde a década de 80, especialmente, a partir de 

1995, quando “o Banco descentralizou uma parte significativa de sua atuação para as regiões 

e países onde são executados os projetos. Foram contratados especialistas na interlocução com 

a sociedade civil para trabalhar em 70 escritórios do Banco Mundial em todo o mundo.”188 No 

Brasil, a política de participação do Banco foi beneficiada por esta descentralização “e tem se 

acelerado nos últimos anos. Ela tem se voltado para três áreas prioritárias: divulgação de 

informações, diálogo e interlocução, e colaboração operacional.”189  

 Na área da saúde este processo de articulação do BM, governo e sociedade civil tem 

acontecido de forma mais expressiva nos projetos direcionados ao combate da AIDS. De 

acordo com o BM 

A Coordenação Nacional de AIDS havia financiado, até 1998, 437 sub-projetos 
(empreendidos por mais de 180 OSCs/AIDS) executados por entidades que variam 
desde ONGs que formulam políticas de educação pública, a grupos comunitários que 
prestam assistência e aconselhamento. O Banco renovou esse empréstimo em 1999, e 
o fundo voltado ao apoio de projetos da sociedade civil deve desembolsar até US$ 20 
milhões nos próximos 4 anos (Banco Mundial, 2000, p. 81).  

Observa-se uma disputa entre os movimentos sociais e as ONGs nestes projetos, mas 

essa não é de caráter ideológico relacionada aos fins dos mesmos. A disputa é em torno dos 

escassos recursos disponibilizados pelo BM, como por exemplo, quando as ONGs/AIDS  

 Entraram em atrito, em determinados momentos, com a rede Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV/AIDS (RNP+) quando se tratava de determinar as prioridades 
estratégicas da luta contra a AIDS no Brasil. Estes conflitos parecem ser estimulados, 
em parte, pela competição aos escassos financiamentos, tendo em vista que as 
ONGs/AIDS tendem a ser melhor estruturadas e financiadas do que seus 
interlocutores na RPN+ (Banco Mundial, 2000, p.35-36).  

De acordo com a Associação Brasileira de ONGs – ABONG,  
                                                 
188 Disponível em: <http://www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2005.  
189 Idem. 
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 Os movimentos sociais parecem ter razão em reclamar neste particular, visto que um 
recente estudo realizado por quatro agências de cooperação internacional holandesas 
demonstrou que 80% a 90% dos seus empréstimos foram alocados para ONGs, 
enquanto somente 10% a 20% foram destinados para movimentos sociais  (ABONG, 
1998, apud Banco Mundial, 2000, p. 36).  

Um depoimento sobre a implementação do projeto AIDS contido no referido 

documento do BM do ano de 2000, no item “Comentários dos Representantes de 

Organizações da Sociedade Civil sobre o Banco Mundial”, é um exemplo emblemático dos 

problemas que acontecem com este tipo de parceria e que prejudica a população usuária dos 

serviços: 

O projeto AIDS está sendo implementado pelo Ministério da Saúde com um 
componente inovador de participação da sociedade civil. Embora mais de cem ONGs 
tenham recebido financiamento para realizar o trabalho de prevenção e educação 
pública, este projeto enfrentou diversos problemas: (1) o programa caracterizou-se por 
considerável burocracia e atrasos relacionados às normas de licitações, desembolsos e 
leis trabalhistas; (2) a contratação de técnicos de ONGs para acompanhar e avaliar 
outras ONGs gerou atritos desnecessários entre elas; (3) o projeto inflacionou o 
mercado de financiamentos, levando ao surgimento de ONGs de ‘fachada’ e uma 
conseqüente redução da ajuda destinada à AIDS no Brasil por parte de outras agências  
de cooperação internacional; e (4) o programa tornou muitas ONGs dependentes 
financeiramente do Ministério. Este último ponto é especialmente importante diante 
do término dos projetos de AIDS previstos para o ano de 1998. Além disso, muitos 
mecanismos participativos voltados para ONGs, tal como o Conselho Nacional de 
AIDS e outros comitês consultivos, não foram bem sucedidos, já que o Ministério 
nem sempre deu prosseguimento às discussões e decisões tomadas durante as reuniões 
do Conselho (Banco Mundial, 2000, p.107).               

 O documento do BM destaca a postura do governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso que “reconhece a necessidade de o governo trabalhar mais próximo da 

sociedade civil de modo a combater os problemas sociais do Brasil” (Banco Mundial, 2000, 

p.18). A expressão desta aproximação neste governo foi a implantação do Conselho da 

Comunidade Solidária, e a promulgação de leis que introduziram maior flexibilidade nas 

relações entre governo e OSCs: a Lei 9608/98 promulgada em fevereiro de 1998, que 

“incentivou o crescimento do trabalho voluntariado entre as OSCs através de uma 

regulamentação mais clara sobre os direitos e responsabilidades dos voluntários”, e a Lei 

9637/98 promulgada em março de 1998, que “criou o conceito de ‘organizações sociais’ (OS), 

permitindo que o governo terceirizasse algumas de suas agências e que as OSCs recebam 

financiamentos públicos com maior facilidade” (Banco Mundial, 2000, p.20). A outra Lei que 

fortalece este arcabouço jurídico para legitimar o repasse da responsabilidade para a própria 

sociedade, é a n.º 9790 de 1999, que possibilita que as ONGs possam ser classificadas como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs.  
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3.3 AS CONTRADIÇÕES NA POLÍTICA DE SAÚDE: REFORMA SANITÁRIA X 

CONTRA-REFORMA NEOLIBERAL 

 

No final dos anos 80 e início da década de 90, a Constituição de 1988 e as Leis 

Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90, contemplavam um sistema de saúde baseado no 

modelo de reforma sanitária propugnado pelo Movimento Sanitário que defende os princípios 

de universalidade, equidade, integralidade, descentralização e participação social. Ao mesmo 

tempo em que este sistema - o SUS - tem sido alvo das reformas neoliberais que têm atacado 

seu caráter universal e público visando o seu desmonte.  

Na década de 90, configurou-se legalmente a saúde universal, pública e de qualidade e 

a participação social como controle social, ao tempo em que se vem tentando implantar, na 

realidade, um processo de universalização excludente, mercantilização e privatização da 

saúde, decorrentes dos reflexos das mudanças do mundo econômico em nível global e das 

reformas sanitárias propostas pelos agentes financeiros internacionais, em especial pelo Banco 

Mundial que vem tendo proeminência nesta área desde a segunda metade da década de 80, 

como abordado anteriormente.  

A contradição entre os avanços no campo político e os retrocessos que vêm sendo 

impostos pelos determinantes econômicos na viabilização da política de saúde brasileira está 

relacionada à implantação do ajuste estrutural e das reformas do Estado em curso, impostas 

pelo FMI e pelo Banco Mundial aos países dependentes.  

Analisando as reformas no campo da Seguridade Social dentro da agenda neoliberal 

posta pelos organismos financeiros internacionais, Mota (1995), baseada em Taylor-Gooby 

(1991), afirma que essa contempla os seguintes pontos: redução de gastos públicos; ampliação 

do setor privado lucrativo e não lucrativo; redução das contribuições sociais das empresas; 

desenvolvimento de políticas focalizadas na pobreza; desenvolvimento de atividades 

voluntárias complementares aos serviços públicos. A tendência mundial das mudanças na 

Seguridade Social “é de privatizar os programas de previdência e saúde e ampliar os 

programas assistenciais, em sincronia com as mudanças no mundo do trabalho e com as 

propostas de redirecionamento da intervenção do Estado” (MOTA, 1995, p. 122).  

A política de saúde brasileira vem sendo tensionada por dois projetos que representam 

interesses antagônicos. O projeto do capital, que defende as reformas recomendadas pelo 

Banco Mundial e o projeto de setores progressistas da sociedade civil que defendem o SUS e 

seus princípios, integrantes da proposta da reforma sanitária. Es te último projeto tem sido 
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defendido por segmentos dos movimentos populares e sindicais, e instituições acadêmicas 

como o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) que, articulados no Movimento de Reforma 

Sanitária nos anos 80 e 90 conseguiram incorporar formalmente parte de sua proposta na 

legislação do SUS. Ressaltamos, porém, que tanto os segmentos da sociedade civil como as 

representações acadêmicas não constituem blocos homogêneos. Apesar de todos terem um 

discurso em defesa do SUS, existem grandes diferenças na sua concepção, principalmente, 

quanto à universalidade, à relação público/privado, à forma de descentralização e de 

participação da sociedade e ao modelo de assistência à saúde.  

O outro projeto é apoiado pelo setor privado, pelos donos de hospitais, diretores dos 

hospitais filantrópicos e beneficentes, grupos privados de saúde, indústrias farmacêuticas e de 

equipamentos nacionais e internacionais, organizados na Federação Brasileira dos Hospitais 

(FBH), na Confederação das Misericórdias do Brasil, na Associação Brasileira de Medicina 

de Grupo (Abramge), e no Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo 

(Sinamge), com aliados no governo e na burocracia estatal, e tem conseguido influenciar a 

política de saúde, consubstancializando na prática o projeto neoliberal. Suas raízes estão no 

modelo assistencial privatista190 promovido pela Previdência Social nos governos da ditadura. 

Vários autores vêm identificando os projetos em disputa para dar o tom da política 

nacional de saúde.191 Segundo Campos (1992, p. 19) há uma contradição central no processo 

nacional de reforma sanitária: uma dominância do projeto neoliberal no dia-a-dia da ação 

governamental, apesar da determinação legal apontar para outro sentido. Esta ação segue as 

recomendações de organismos financeiros internacionais para as políticas sociais: 

privatização, contenção de gastos através de medidas que promovam austeridade e seleção de 

demandas (Cf. idem, ibidem). Também nesta direção Cohn (1997, p. 92-93)192 afirma que as 

propostas de reforma do setor saúde têm sua origem nas formulações e no ideário emanados 

                                                 
190 Conforme Eugênio Vilaça Mendes (1994), na década de 80 o modelo de assistência médico-assistencial 
privatista foi reciclado pelo projeto neoliberal implementado. Esse modelo tornou-se hegemônico na década de 
70 e tinha como bases o Estado como o grande financiador da previdência social; o setor privado nacional como 
o maior prestador de serviços de atenção médica; e o setor privado internacional como o mais significativo 
produtor de insumos, especialmente equipamentos biomédicos e medicamentos. 
191 Mendes (1994, p. 43) aponta dois projetos opostos na década de 80 em torno da política da saúde. O primeiro 
é o projeto do Movimento Sanitário, que “propõe uma profunda reformulação no Sistema Nacional de Saúde 
com a instituição de um Sistema Único de Saúde que tenha como princípios essenciais a universalidade, a 
integralidade das ações, a descentralização com mando único em cada instância federativa e a participação 
popular”. O segundo projeto é o neoliberal, que propõe “uma reciclagem da proposta conservadora do modelo 
médico-assistencial privatista” (idem, ibidem).  
192 Esta autora identifica dois grupos de interesses que atuam politicamente para dar a lógica do financiamento na 
saúde, os que defendem os interesses privados e os reformistas que defendem o interesse público.       
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do grupo dos reformistas. No entanto, o contexto de implementação dessas propostas lhes 

imprime na prática um sentido diferente daquele que lhe deu origem, por estar caracterizado 

por políticas econômicas inspiradas no modelo tradicional de ajuste estrutural e estabilização 

econômica.  

Bravo & Matos (2002, p.198-199)193 identificam dois projetos societários antagônicos 

articulados com a dinâmica sóciopolítica e econômica internacional:  

 

O da sociedade sustentada em uma democracia restrita , que diminui os direitos 
sociais e políticos, e o de uma sociedade fundada na democracia de massas, com 
ampla participação social conjugando as instituições parlamentares e os sistemas 
partidários com uma rede de organização de base, salientando-se os sindicatos, 
comissões de fábrica, organizações profissionais e de bairros, movimentos sociais 
urbanos e rurais  (grifos dos autores).194  

 

Conectados a estes projetos societários apresentam dois projetos para a saúde: o 

Projeto Privatista articulado ao mercado ou de reatualização do modelo médico assistencial 

privatista que “está pautado na política de ajuste neoliberal que tem como principais 

tendências: a contenção dos gastos com a racionalização da oferta, a descentralização com 

isenção da responsabilidade do poder central e a focalização” (idem, ibidem, p.200), e o 

Projeto de Reforma Sanitária  que tem como uma de suas estratégias o SUS e, como premissa, 

a saúde como direito de todos e dever do Estado. 

O tensionamento entre o projeto do capital e dos setores progressistas da sociedade 

tem desenhado a política de saúde brasileira, pois existem resistências políticas ao primeiro 

projeto. Por força desses setores foi inscrito na Constituição de 88 e nas Leis Orgânicas da 

Saúde um arcabouço legal avançado que contempla um conjunto de reformas positivas, do 

ponto de vista da classe trabalhadora. Entretanto, sua efetivação prática tem sido boicotada 

pelo projeto do capital para a saúde, expresso, em parte, nas propostas de reforma do Banco 

Mundial para esta área, que têm se constituído em contra-reformas, pelo sentido regressivo 

aos direitos conquistados legalmente. No próximo item, abordaremos como tem se dado, na 

realidade, a influência das orientações do BM na política nacional de saúde.   

 

                                                 
193 Estes autores em outro texto  Reforma Sanitária e projeto ético-político do Serviço Social: elementos para o 
debate, ao se referirem ao processo que levou à conquista legal da saúde como direito universal na Constituição 
de 1988 abordam a polarização da discussão da saúde em dois blocos antagônicos: um formado pela Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH) e pela Associação das Indústrias Farmacêuticas (internacionais), que defendia a 
privatização dos serviços de saúde, e outro denominado Plenária Nacional de Saúde, que defendia os ideais da 
Reforma Sanitária (BRAVO & MATOS, 2002, p.33).     
194 Estes autores fazem esta abordagem dos tipos de democracia baseados em Neto (1990). 
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3.4 A INFLUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES DO BM NA POLÍTICA DE 

SAÚDE E AS CONTRA-REFORMAS EM CURSO 

Na análise de Rizzotto (2000, p.168) determinadas sugestões contidas nos documentos 

do Banco Mundial passaram a fazer parte das estratégias prioritárias do Ministério da Saúde, 

demonstradas: 

Na tentativa de criar, na opinião pública, um consenso sobre a necessidade de restrição 
dos direitos de universalidade, equidade e integralidade da assistência; na centralidade 
que os programas PACS e PSF assumiram no conjunto das políticas do Ministério da 
Saúde, os quais visam a focalização e seletividade dos serviços de atenção à saúde; no 
estímulo à participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, através 
da abertura do mercado para empresas estrangeiras e, no estabelecimento de acordos 
de empréstimos com o Banco Mundial para o desenvolvimento de projetos na área da 
saúde, que visam a implementação de propostas condizentes com a agenda e os 
objetivos desta instituição.  

 
 Além da transferência “de funções do Ministério da Saúde para agências reguladoras e 

organizações não estatais” e da “reestruturação da própria estrutura do Ministério da Saúde 

[...]” (RIZZOTTO, 2000, p. 216).  

A seguir analisaremos algumas das mudanças ocorridas na política de saúde que estão 

coerentes com as orientações contidas nos documentos do Banco Mundial, de forma geral, 

para os países periféricos e, de forma especial, para o Brasil, as quais foram referendadas nos 

documentos que contêm as diretrizes da reforma na saúde elaborados pelo Ministério da 

Saúde e pelo MARE, como foi descrito nos itens anteriores. Inicialmente, abordaremos os 

projetos financiados pelo BM, os quais exercem uma influência direta nesta política. Em 

seguida, destacaremos algumas tendências da política de saúde no período estudado (1995-

2002), que evidenciam a influência das orientações contidas nos documentos do BM sobre 

essa.   

 

3.4.1 PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL 

 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil expandiu o volume de 

empréstimos junto ao BM, ficando entre os dez maiores prestatários do Banco. Na América 

Latina, no ano de 1999, ficou em segundo lugar, estando apenas atrás da Argentina.195    

                                                 
195 Cf. Rizzotto, 2000, p.151. 
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O interesse de investimento do Banco Mundial no setor saúde está relacionado à 

emergência e rápida ampliação de algumas doenças transmissíveis, como a AIDS – Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, tratada pelo governo americano e, conseqüentemente pelo 

Banco, como questão de segurança nacional.196  

O primeiro acordo na área de saúde entre o Banco Mundial e o Brasil foi firmado em 

1981. Até o ano 2000, onze projetos brasileiros haviam obtido participação financeira do BM. 

Atualmente, existem seis projetos aprovados e em atividade nessa área: Projeto Saúde Bahia, 

Programa Nacional DST e AIDS III, Projeto de Vigilância e Controle de Doenças – VIGISUS 

II, Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde – REFORSUS, Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde – VIGISUS, e o Programa Saúde da Família.197  

A assistência do Banco ao setor saúde cresceu significativamente no período 1990-

2002. Os projetos iniciados na década de 90 totalizaram US$ 992 milhões, representando 8% 

da carteira do Banco. Incluindo três projetos iniciados no final dos anos 80, o Banco manteve 

oito projetos ativos de saúde durante os anos 90. Dois novos projetos foram iniciados em 

2002-2003: o Projeto de Saúde Família e o Projeto Saúde Bahia (Banco Mundial, 2003, p.83).   

Rizzotto (2000, p.244) destaca que do ponto de vista financeiro não se justifica a 

recorrência de empréstimos do Brasil ao BM para o setor saúde porque o Banco capta os seus 

recursos nos mercados financeiros internacionais e os repassa em condições semelhantes às 

estabelecidas por aquele mercado, no que se refere a taxas de juros, aos prazos de amortização 

e aos períodos de carência. A diferença é que enquanto os bancos privados dão autonomia ao 

cliente em relação à utilização dos recursos, o BM impõe condicionalidades. Outro ponto 

ressaltado é a insignificância do volume de recursos emprestados pelo Banco em comparação 

com os gastos nacionais do setor saúde, tornando sem fundamento a submissão às suas 

condicionalidades.  

O Projeto Reforsus, aprovado em 1996, foi claramente voltado para proporcionar a 

reforma do setor saúde no Brasil. Nos objetivos contidos no Acordo de Empréstimo 4047-BR 

fica expressa esta intenção: 

Os objetivos do Projeto REFORSUS são melhorar a provisão dos serviços de saúde 
no país e auxiliar o Governo a implementar reformas no setor que possam promover a 
sustentabilidade financeira do SUS e aumentar sua eficiência. Para tanto, o Projeto 
estabeleceu fundos concursáveis para apoiar reformas físicas, modernização 
(equipamentos) e desenvolvimento de sis temas de gerenciamento para hospitais e 
rede ambulatorial do SUS.198 

                                                 
196 Cf. Rizzotto, 2000, p.151. 
197 Diponível em: <http://www.bancomundial.org.br.>. Acesso 24 fev. 2005. 
198 Disponível em: < www.bancomundial.org.br >. Acesso em : 22 mar. 2005. 
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  Nos contratos de Empréstimos entre o BID e o BIRD (Banco Mundial), financiadores 

deste projeto, a denominação dada a este é “Projeto de Reforma do Setor de Saúde”, 

explicitando seu principal objetivo. 

 A “Carta de Política de Saúde” escrita em 07 de maio de 1996 pelo então Ministro da 

Saúde Adib Jatene descreve os compromissos que o governo assume mediante a solicitação 

de financiamento. Esta carta assemelha-se com as “Cartas de Intenções” do governo e o FMI 

descritas anteriormente.   

As principais questões abordadas nesta Carta Política no sentido de não contrariar as 

orientações do BM são: primeiro, o fortalecimento do processo de descentralização e a 

criação de estratégias para responsabilização dos níveis estaduais e municipais por meio da 

revisão da NOB/93199, do estabelecimento de acordos financeiros com as esferas subnacionais 

de governo e da criação de uma listagem de incentivos que deveriam acelerar o processo de 

reforma200; segundo, a adoção de medidas de reajuste de 25% nos custos das internações e dos 

procedimentos ambulatoriais dos prestadores privados e filantrópicos de saúde; terceiro, a 

criação de auditorias independentes para regulamentar e avaliar a qualidade dos serviços (Cf.  

RIZZOTTO, 2000, p.222-223).  

Rizzotto (2000, p.229) destaca que grande parte dos recursos dos referidos projetos 

foram destinados à compra de mobiliário hospitalar, equipamentos médicos – hospitalares, 

instrumental e equipamentos de informática, adquiridos através de Concorrência Pública 

Internacional, em que as empresas nacionais têm pouco poder de competição com as 

multinacionais do setor, pois só é permitido Concorrência Pública Nacional para valores 

menores ou iguais a US$ 350.000,00. Reafirma-se na prática a fala de McNamara (1974), ex-

presidente do BM, de que “uma parcela reduzida do empréstimo fica nos países em 

desenvolvimento. Quase todo ele retorna rapidamente na forma de pagamento pelas 

mercadorias compradas nos países mais ricos” (RIZZOTTO, 2000, p.229-230). 

Desta forma, do ponto de vista do desenvolvimento econômico nacional o Brasil tem 

desvantagens, pois  

 

 É condição do Banco Mundial, que as licitações para a aquisição de materiais, 
equipamentos ou mesmo para a execução dos projetos sejam abertas 
internacionalmente e, as especificações técnicas estabelecidas, muitas vezes 

                                                 
199 A NOB/96 vai dar conta dessa revisão proposta ao recentralizar poderes na esfera estadual. 
200 A criação do PAB fixo coloca em prática a “listagem de incentivos” através da indução de políticas. 
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inviabilizam a participação de empresas nacionais, quer pelas questões tecnológicas, 
quer pelas de custo. Neste sentido, além dos recursos externos não contribuírem com 
a produção interna, estimulam a importação de produtos dos países centrais 
(RIZZOTTO, 2000, p. 245).    

 

Dois Projetos financiados pelo BM têm como principal propósito combater e controlar 

doenças transmissíveis, quais sejam o de Vigilância e Controle de Doenças – VIGISUS que 

tem como objetivo “aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância e Controle de 

Doenças de forma a contribuir para a redução da mortalidade e morbidez resultantes das 

doenças transmissíveis” (Acordo de Empréstimo 4394 – BR, 1998, p.28) e o de Controle de 

AIDS e DST que tem como objetivo “reduzir a incidência e transmissão do HIV e da infecção 

das DST e expandir e aperfeiçoar o diagnóstico, tratamento e assistência de pessoas com HIV, 

AIDS e DST” (Acordo de Empréstimo 4392 – BR, 1998, p.27).  

Na análise de Rizzotto (2000, p.234), a preocupação do BM com as doenças 

transmissíveis, especialmente com a AIDS, está relacionada à pressão dos países centrais em 

face aos perigos que a disseminação incontrolada das doenças poderia acarretar para as 

populações destes países e, principalmente, para o desenvolvimento econômico dentro da 

expansão do modelo capitalista. Nota-se que dos US$100 milhões alocados na primeira etapa 

do VIGISUS, mais da metade (US$ 66 milhões) foram destinados para sub-projetos, os quais, 

na maioria das vezes, são desenvolvidos por ONGs e outras entidades não estatais, 

“reforçando a participação da sociedade civil e subtraindo a participação direta do Estado na 

execução de serviços” (idem, p.235). Semelhante ao REFORSUS, nos dois projetos AIDS I e 

AIDS II, houve uma grande quantidade de recursos (50%) destinados à compra de materiais e 

equipamentos estrangeiros, demonstrando que parte significativa dos recursos destes 

empréstimos retorna de forma lucrativa aos países credores.  

A influência do BM na política de saúde brasileira vai além dos projetos financiados 

por ele. Rizzotto (2000) aponta algumas propostas do BM que já foram contempladas, em 

parte, nas reformas promovidas pelos governos brasileiros nesta década. Como por exemplo: 

a NOB/96 que trata da questão de redefinição das responsabilidades, atribuições e funções das 

três esferas de governo, atendendo à recomendação do BM de “desenvolver propostas para 

definir as atribuições federais, estaduais e municipais, enfatizando a flexibilidade do estado 

para adaptar as diretrizes federais na organização e prestação dos serviços de saúde” (Banco 

Mundial, 1995). A ênfase do Banco é na redefinição do papel e poder do nível estadual. Para 

o Banco “os experimentos como co-pagamento, contenção de custos, políticas de 

racionamento, negociações entre prestadores de serviços, relação custo/benefício, poderiam 
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mais facilmente e com menor resistência serem realizadas” (RIZZOTTO, 2000, p.164). 

Observa-se que a NOAS/2001 retoma o poder dos estados no processo de gestão do SUS, que 

passam a cumprir papel importante na organização da descentralização através da 

coordenação da elaboração de um Plano Diretor de Regionalização como instrumento de 

ordenamento do processo de regionalização da assistência, em consonância com o Plano 

Estadual de Saúde. 

Outro exemplo apontado por Rizzotto (2000, p.164) foi a pesquisa realizada pelo 

IBGE em 1999 sobre a Assistência Médico- Sanitária com o apoio do Ministério da Saúde, 

iniciativa que também está coerente com a sugestão do Banco de “iniciar com o IBGE e 

outras instituições um levantamento da demanda de assistência médica para determinar onde 

os pacientes buscam assistência, onde a obtêm, quem paga por essa assistência, e quanto 

colocam de seus próprios bolsos” (Banco Mundial, 1995).  

 

 3.4.2 A FLEXIBILIZAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE: FUNDAÇÕES, 

COOPERATIVAS, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E DUPLO ACESSO 

A Pesquisa realizada na região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo por Costa, 

Ribeiro & Silva (2000) mostra as estratégias de flexibilização administrativa e as inovações 

gerenciais a partir da agenda da reforma do aparelho de Estado na área de saúde.201 Estes 

autores afirmam que no Brasil não vem ocorrendo uma reforma no setor saúde abrangente e 

sistêmica como ocorreu na Inglaterra e nos países europeus. Os dados da investigação 

indicam a existência de outro processo de mudança: “a reforma do setor saúde transcorre por 

mecanismos de difusão de novos padrões de prática administrativa na comunidade técnica dos 

gestores de organização pública. As mudanças organizacionais têm ocorrido de modo 

fragmentado, localizado e experimental” (idem, p.7).202 Costa (2000, p.15) trabalha com a 

tese de que no setor saúde não se tem verificado uma reforma abrangente por força dos 

arranjos institucionais do SUS. 

A referida pesquisa mostra que no universo de 23 hospitais da rede pública da região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo, 47,8% utilizam formas de flexibilização 

administrativa que afetam a definição jurídica das entidades no direito público. As formas de 

                                                 
201 A pesquisa de campo foi desenvolvida de março a setembro de 1999 com a proposta de analisar a 
flexibilização da gestão pública e a inovação organizacional nos hospitais estatais das esferas federal, estadual e 
municipal.  
202 Ver também em Costa (2000, p. 15). 
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administração alternativas ao direito público que se destacam são: as fundações de apoio que 

são entidades privadas conveniadas203; as cooperativas de profissionais médicos que são 

arranjos legalmente instituídos e que freqüentemente vendem serviços à rede pública204; e as 

organizações sociais que são entidades jurídicas formalizadas pelo projeto de Reforma da 

Administração Pública do governo federal de 1995 que inova a administração pública ao 

definir as organizações sociais como entes públicos não-estatais criados para absorver 

atividades estatais "publicizáveis", isto é, retiradas da administração direta, e administrar bens 

e equipamentos do Estado.205  

Soares (2000b, p. 23) vai denominar este processo, de privatização “por dentro” do 

setor público, com a introdução da lógica mercantil no interior dos serviços públicos, 

privilegiando a “microeconomia” do custo/benefício em detrimento da qualidade dos serviços. 

Nesse tipo de privatização são transferidas apenas funções de gerenciamento e/ou 

administração dos serviços, subsidiadas com recursos públicos. O Estado mantém sua função 

de financiador dos serviços, ao tempo que perde o controle sobre a qualidade dos serviços 

prestados.  

Outro resultado desta pesquisa foi a constatação de que os hospitais (30%) têm receitas 

complementares aos recursos de orçamento global que recebem do tesouro público originadas 

por meio de transferências das fundações de apoio à gestão hospitalar; por receitas do sistema 

de autorização de internação hospitalar (AIH-SUS) ou do atendimento ambulatorial (SAI-

SUS); por convênios com provedores ou seguradoras privadas. Este último tipo de receita 

complementar vai implicar em um duplo acesso de pacientes aos serviços hospitalares, 

quebrando o princípio da universalidade dos serviços públicos de saúde. Dos hospitais 

pesquisados 21,7% adotou esta modalidade de acesso, gerando a diferenciação de serviços e 

da hotelaria oferecida a clientela que não pode pagar e a que tem seguros de saúde, 

descaracterizando a missão dos hospitais públicos e acentuando a iniqüidade.206  

                                                 
203 Estas fundações operam de diversas maneiras, mas o ponto comum é o aporte de recursos governamentais e a 
busca de outras fontes de captação, seja diretamente junto ao usuário, como no caso do Instituto do Coração 
(INCOR), na cidade de São Paulo, ou de vários convênios, como o da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de 
Niterói/RJ que transferem recursos para as associações de moradores contratarem diretamente médicos e 
enfermeiros para o Programa Médico de Família (Cf. COSTA, 1998, p.64); 
204 Na cidade de São Paulo foi desenvolvida uma modalidade singular de cooperativa para a gestão de sistema 
local e oferta de serviços, implementada pela prefeitura municipal pelo Plano de Assistência Médica (PAS), 
destinado a reproduzir a sistemática dos seguros-saúde por região. Alguns hospitais de origem filantrópica, como 
as Santas Casas de Misericórdia, conveniados ao SUS têm instituído planos de saúde localizados para captar 
recursos diretamente de associados. 
205 Cf. Costa, Ribeiro & Silva (2000, p. 13), Costa (2000, p. 17-18) e Costa & Melo (1998, p. 64-65). 
206 Cf. Costa, Ribeiro & Silva (2000, p. 16-17).  
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Na conclusão do referido estudo os autores apresentam cinco pontos de 

problematização baseados em análises das experiências internacionais que já estão em um 

estágio mais avançado de implementatação das reformas no sentido da flexibilização 

administrativa nos hospitais, dos quais dois merecem destaque pelos problemas decorrentes:  

 

A ameaça aos direitos dos cidadãos de acesso e utilização de bens públicos pela 
criação de mecanismos alternativos ao quasi-mercado para financiamento de 
organizações situadas no terceiro setor. Esta questão tem recolocado na agenda a 
discussão das atividades estratégicas as quais o poder público não pode submeter a 
mecanismos de mercado pela ameaça à eqüidade e a justiça distributiva; [...] a 
constatação de que as teorias de mercado aplicadas ao setor público podem produzir 
resultados incertos e desastrosos, gerando novos gastos pela necessidade de correção 
das falhas do mercado em situações de assimetria de informação entre os agentes ou 
de controle por um único provedor dos mercados criados pelo setor público (COSTA, 
RIBEIRO & SILVA, 2000, p.22). 

 

A proposta do Banco para “experimentar mecanismos de co-pagamento, com base nos 

resultados do levantamento sobre demanda, e em experiênc ias em estados e municípios, 

cobrando apenas de pacientes com renda acima de certo valor, para a proteção dos mais 

pobres” (Banco Mundial, 1995), tem sido, de certa forma, colocada em prática de maneira 

ilegal e sem o apoio oficial.207  

Destaca-se que as propostas de reforma em torno da flexibilização da gestão tiveram 

implicações nas relações de trabalho.208 A Emenda Constitucional nº 19 do ano de 1998, 

aprovada depois de dois anos e meio de tramitação, é a significante expressão de reforma 

nesta área que representa perdas do ponto de vista dos trabalhadores, entre as quais: o fim do 

Regime Jurídico Único para a administração direta, autárquica e federal, possibilitando aos 

entes federativos e suas entidades contratarem servidores regidos pela CLT em todas as áreas; 

o fim da isonomia salarial através da retirada do texto constitucional de disposições relativas à 

isonomia de vencimentos no serviço público; a quebra do direito à estabilidade.  

Os estudos de Pierantoni (2001) sobre o desenvolvimento da área de recursos humanos 

(RH) nas políticas públicas, tendo como referencial as reformas da política nacional de saúde 

                                                 
207 A cobrança de taxas complementares na rede própria do SUS e nos hospitais conveniados são denunciadas 
constantemente pala imprensa e pelos Conselhos de saúde. No estudo de Vianna, Piola & Reis (1998) sobre o 
co-pagamento no SUS foram constatados casos como o de Panambi – RS, em que foi instituído o co-pagamento 
com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. O argumento para sugerir ao paciente uma contribuição no 
valor de R$15,00, é baseado na necessidade de evitar o consumo desmedido das consultas médicas nos plantões 
noturnos, domingos e feriados (Cf. RIZZOTTO, 2000, p.165). 
208 O Governo Federal obteve sucesso na reforma patrimonial com um grande enxugamento nos seus postos de 
trabalho. No período entre 1990 e 1999 houve uma diminuição de quase um milhão de postos de trabalho (Cf. 
COSTA, 2000, p.12).   
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na década de 1990 no Brasil, demonstram que as reformas de Estado têm modificado as 

relações que regulam a área de RH destacando-se as transformações das relações de trabalho 

focadas na flexibilização, na eficiência e na desregulação. Segundo esta autora “assiste-se à 

flexibilização das relações laborais focadas na estabilidade no emprego, por um lado, que 

favorece a proliferação de formas e vínculos não estáveis com o Estado e formas 

diferenciadas de remuneração. De outro, uma demanda por quadros qualificados, com uma 

capacidade de adaptação crescente às mudanças tecnológicas dos processos de produção e 

facilmente cambiáveis” (idem, p.7).  

3.4.3 ATENÇÃO BÁSICA NA REDE PÚBLICA X MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE NA REDE PRIVADA 

 

Outro eixo central que a proposta de reforma aponta é a separação entre os serviços 

básicos de saúde, os quais deveriam ser oferecidos exclusivamente pelo Estado, e os serviços 

ambulatoriais e hospitalares, os quais não deveriam ser oferecidos apenas pelo Estado, mas 

também pelo setor “público não-estatal” – organizações sociais - e pela rede filantrópica e 

privada. A atenção básica seria responsabilidade do Estado e a média e, principalmente, a alta 

complexidade209 poderia ser ofertada pelo setor privado.  

Esta orientação é caracterizada pela recomendação da separação entre o Subsistema de 

Entrada e Controle e o Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar nos documentos 

do Ministério da Saúde e do MARE de 1995 e o de 1998 do MARE. E ainda nas orientações 

do Banco Mundial com a recomendação da oferta pelo Estado de um “pacote de saúde 

pública” destinado a populações mais pobres através de “gastos essenciais”, ou seja, com 

custos reduzidos e efeitos impactantes. A tendência é privilegiar a atenção primária, numa 

perspectiva de diminuir o gasto hospitalar e ampliar a participação da rede privada na oferta 

de serviços de saúde, especialmente, na parte lucrativa, de média e alta complexidade (Cf. 

idem, ibidem).   

Observa-se que vem acontecendo na realidade uma diferenciação de atribuições, 

enquanto o Estado fica responsável pela baixa complexidade implementando políticas de 

indução para a cobertura dos serviços primários de saúde, a rede privada especializa-se na alta 

complexidade. Entre maio de 2002 e abril de 2003, a rede pública realizou 82% dos 

procedimentos ambulatoriais do SUS, enquanto a rede privada realizou 14% e a rede 

                                                 
209 Ressaltamos que não temos como objetivo neste estudo analisar a média e a alta complexidade, pois 
demandaria uma abordagem mais aprofundada de toda problemática em que estão inseridas.   
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universitária 4% (Datasus, 2003). Enquanto que, no mesmo período, dos procedimentos de 

alta complexidade210, 84% foram realizados na rede privada, 8% na pública e também 8% na 

universitária (Datasus, 2003). Segundo dados do IBGE de 1999, na área mais lucrativa que é a 

hospitalar, a quantidade de leitos privados era de 341.427 correspondendo a 70,4% do total, e 

a de leitos públicos era de 143.518 correspondendo a 29,5% do total de leitos disponíveis para 

internação. 

Do total de estabelecimentos privados, cerca de 31% são conveniados com o SUS.211 

A concentração destes convênios é na alta complexidade. Dados relativos ao ano de 2000 

indicam que cerca de 66% do total de leitos hospitalares vinculados ao SUS são privados, 

24,6% públicos e 9,4% universitários (Datasus – SIH/SUS, 2000).  

Existe uma relação de interdependência entre o SUS e a rede privada, principalmente, 

em relação aos serviços de internação, ao tempo em que 66% do total de leitos hospitalares 

vinculados ao SUS são privados, do total de estabelecimentos privados que têm serviços de 

internação 68,9% são conveniados ao SUS (IBGE, 1999).212 Este dado demonstra que um 

percentual alto da rede privada de internação depende do repasse de recursos públicos para 

manter-se. Esta interdependência implica em um repasse de um volume significativo de 

recursos públicos para a rede privada. Em 1995, o repasse desses recursos para pagamento de 

AIH em hospitais privados foi de 62%213 da verba do SUS,214 volume grande em relação ao 

que foi garantido constitucionalmente: o setor privado como complementar ao SUS quando os 

serviços deste forem insuficientes, ou seja, quando houver um esgotamento da capacidade 

instalada na rede pública.215 Dados de 1993 mostram que cerca de 70% dos serviços prestados 

pelo Estado eram produzidos pelo setor privado (ELIAS, 1996). Este setor concentra sua 

atuação na assistência médica individual – consultas médicas e procedimentos médicos de 

maior complexidade tecnológica e mais caros – que são rentáveis e lucrativos, enquanto o 

                                                 
210 Selecionando-se entre os procedimentos de alta complexidade: hemodinâmica, terapia renal substitutiva, 
radioterapia e quimioterapia, ressonância magnética, radiologia intervencionista e tomografia computadorizada. 
211 Ver dados em Almeida, Giovanella & Mattos (2002, p.139). 
212 Segundo dados do IBGE /1999, entre os serviços com internação, 66,5% são privados e 33,5% públicos. 
213 Cf. Rizzotto (2000, p. 207). 
214 O privilegiamento do setor privado de saúde vem da década de 70, quando a intervenção estatal se deu de 
forma privatista e excludente. O modelo de assistência à saúde era baseado em ações individuais médico 
hospitalares e no privilegiamento da contratação do setor privado através do INPS (assistência médica 
previdenciária). Mendes (1994) coloca que era hegemônico o modelo “médico assistencial privatista”. A rede 
privada foi financiada em mais de 80% pelo Estado (LUZ, 1991). Houve um franqueamento ao capital privado à 
prestação de serviços considerados rentáveis como saúde, educação, habitação, e mercado de seguros. 
215 Conferir na Constituição de 1988 (Art.199) e na Lei 8.080/90 (Art.24, 25 e 26). 
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setor público abrange as ações de saúde coletiva. O desembolso financeiro do SUS em 2002 

foi, em termos percentuais, distribuído da seguinte forma: 74% para a Alta e Média 

Complexidade, 21% para a Atenção Básica e 5% para outros Programas (Datasus, 2003).   

  Para financiar uma parcela importante das ações da rede privada na alta 

complexidade foi criado o Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC)216, em 

1999. Tem como objetivo proporcionar o financiamento extrateto, via gestor federal, de 

procedimentos de alta complexidade em pacientes com referência interestadual ou decorrentes 

de ações consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde. Este Fundo quando foi criado 

equivalia a 1,23% dos tetos de média e alta complexidade, já em 2002 passou a equivaler a 

19,08% dos recursos disponibilizados nos tetos dos Estados e Distrito Federal, em torno de 

11,5 bilhões de reais.217 Segundo Santos & Gerschman (2004, p.10), o Fundo não obedece a 

critérios específicos de alocação e resgata a lógica convenial do Inamps, pois concentra o 

poder de decisão sobre sua utilização no gestor federal. Para estas autoras,  

 

 Configura-se, assim, um padrão de financiamento federal, com alto poder de indução, 
que privilegia a especialização do setor público na baixa complexidade via Piso de 
Atenção Básica (PAB) e os programas incentivados por seu componente variável e a 
especialização do setor privado em alta tecnologia via FAEC e remuneração 
diferenciada de procedimentos mais complexos pela tabela SUS, recompondo o 
padrão de financiamento privado pela via da maior complexidade (Santos & 
Gerschman, 2004, p.10-11).  

 

Ao tempo que a rede pública expande os serviços de atenção básica, restringe o acesso 

aos serviços de alta complexidade.218 As maiores desigualdades entre as regiões do país é no 

acesso aos níveis secundário e terciário de atenção à saúde. Equipamentos de média e alta 

complexidade estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas, indicando que a expansão 

da rede pública não foi orientada por uma política racional de incorporação tecnológica que 

assegurasse o acesso e a resolutividade das redes regionais de assistência à saúde (BARROS 

& PORTO, 2002). Os dados do IBGE de 1999 apontam que a maioria desses equipamentos 

                                                 
216 Este fundo financia terapia renal substitutiva, medicamentos excepcionais, kits para Aids, transplantes e 
incentivos para hospitais filantrópicos. 
217 Cf. Santos & Gerschman (2004, p.10). 
218 As maiores desigualdades entre as regiões do país é no acesso aos níveis secundário e terciário de atenção à 
saúde. Equipamentos de média e alta complexidade estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas, 
indicando que a expansão da rede pública não foi orientada por uma política racional de incorporação 
tecnológica que assegurasse o acesso e a resolutividade das redes regionais de assistência à saúde (BARROS & 
PORTO, 2002). Os dados do IBGE de 1999 apontam que a maioria desses equipamentos pertence a rede privada 
e está concentrada nas regiões Sul e Sudeste. Outra área de grande desigualdade no acesso é o atendimento 
odontológico, cerca de 25% da população brasileira entre cinco e dezenove anos, aproximadamente 42 milhões 
de pessoas, nuca tiveram acesso a esse serviço (idem).      



  145 

pertence a rede privada e está concentrada nas regiões Sul e Sudeste. Outra área de grande 

desigualdade no acesso é o atendimento odontológico, cerca de 25% da população brasileira 

entre cinco e dezenove anos, aproximadamente 42 milhões de pessoas, nuca tiveram acesso a 

esse serviço (idem). 

A oferta dos serviços de alta complexidade tem se dado, principalmente, através da 

rede privada contratada ou conveniada e em estabelecimentos públicos com dupla porta de 

entrada. Diante desta restrição, o acesso a estes serviços pela via do clientelismo e por ações 

judiciais da justiça comum ou do Ministério Público tem tido recorrência, indo de encontro ao 

princípio da universalidade e reforçando a iniqüidade no acesso ao SUS (Cf. Santos & 

Gerschman, 2004, p.12). Em vez do cumprimento deste princípio propõe-se a “cobertura 

universal da atenção básica”. Além do que, a separação dos dois tipos de serviços de saúde 

nos subsistemas referidos também se confronta com a execução do princípio da integralidade 

do SUS, pois implica numa dicotomia entre as ações médico-hospitalares e as ‘básicas’, 

concepção que constitui um retrocesso do SUS. 

 

3.4.4 INDUÇÃO FINANCEIRA PARA EXPANSÃO DA REDE BÁSICA: 

RECENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

Para a expansão da rede básica de saúde que está prevista nas orientações do BM, o 

governo implantou políticas de indução, tais como o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde – PACS, o Programa da Saúde da Família – PSF e o Piso de Atenção Básica – PAB. 

Dentro da recomendação dos organismos financeiros de racionalização de gastos e ênfase na 

Atenção Básica, o Ministério da Saúde, através da Norma Operacional Básica do SUS de 

1996 – NOB/SUS/96 cria mecanismos de indução de política centrada na atenção básica nos 

estados e municípios, através do PAB219 fixo que consiste na transferência regular e 

automática de um valor per capita anual de R$ 10,00 aos municípios habilitados, destinado 

exclusivamente ao custeio de um elenco específico de procedimentos da atenção básica, e 

através do PAB variável que visa incentivar financeiramente determinados programas, tais 

como o da saúde da família e agentes comunitários, de acordo com sua abrangência 

populacional. 

                                                 
219 O PAB, previsto na NOB /SUS/96, foi regulamentado na Portaria GM/MS nº 1.882 de 18/12/1997 e está em 
vigor desde fevereiro de 1998.  
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Este mecanismo de indução financeira da política de saúde regulamentado na 

NOB/SUS/96 expressa a intenção do Ministério da Saúde em fortalecer a atenção básica 

através de um “pacote de serviços essenciais” a ser adotado por todos os municípios que 

desejem receber recursos federais. A atenção básica220 foi priorizada por meio de 

transferências diretas do governo federal aos municípios fundo a fundo, incrementando o 

processo de descentralização. Vale ressaltar que com essa NOB houve um aumento em 

percentuais da trans ferência regular e automática (fundo a fundo) dos recursos federais a 

estados e municípios, reduzindo a transferência por remuneração pelos serviços produzidos221, 

característica do sistema anterior.222 O custeio da alta e média complexidade continua sendo 

por produção de serviços, fortalecendo a lógica de produção de doença em troca do 

financiamento. 

Apesar de com a NOB/96 ter havido uma mudança na lógica do financiamento – 

diminuindo a remuneração por produção e aumentando o repasse de recursos per capita223 - ao 

introduzir mecanismos de transferência para a atenção básica pela indução financeira, rompe 

com a lógica de repasse global para a saúde de forma integral, garantido pela NOB/93, 

impedindo a autonomia do município em implantar políticas de acordo com as necessidades 

locais. Neste sentido, Carvalho (2001, p.11) afirma que “quem adotar o modelo será 

remunerado. Quem tiver os serviços sob outra ótica de eficiência não será aquinhoado com 

nenhuma benesse financeira do MS”. Houve um processo de reconcentração da definição da 

política de saúde na esfera federal, quebrando a autonomia municipal, já que as transferências 

dos recursos davam-se mediante a realização de ações/programas pré-determinados, 

                                                 
220 No sistema público 63% dos procedimentos ambulatoriais produzidos são relacionados à Atenção Básica 
(BARROS & PORTO, 2002). 
221 O pagamento por produção foi introduzido no Brasil em 1983 por meio do Sistema Médico-Hospitalar da 
Previdência Social (SAMHPS), como parte das medidas racionalizadoras adotadas pelo Plano de Reorientação 
da Assistência da Previdência Social. A partir de 1990, esse sistema “transformou-se no sistema de repasses 
financeiros a todas unidades assistenciais, hospitalares e ambulatoriais que integram o SUS, estatais e privadas, 
mediante a introdução do SIH/SUS e SIA/SUS” (MENDES, 1996, p. 212-213). A NOB/96 apesar de reduzir a 
transferência de recursos por produção de serviços, introduzindo a transferência direta fundo a fundo, por 
critérios exclusivamente populacionais (valor per capita nacional), conserva ainda, no que diz respeito às 
atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de alto custo/complexidade, a lógica de repasse por produção 
de serviços. Essa forma de repasse vai de encontro aos critérios estabelecidos, embora não normatizados, pelas 
leis 8.080/90 e 8.142/90. 
222 Observando pontos de diferença entre a NOB/93 e a NOB/96, Franco (1996) declara que a NOB/96 redefine 
os papéis do governo estadual e federal em relação ao sistema de saúde, alargando as atribuições dos municípios, 
e, no financiamento, aumenta a massa de recursos que é repassada direta e automaticamente do FNS para o FES 
e o FMS. 
223 Houve uma diminuição de pagamentos diretos do Ministério de Saúde aos prestadores de serviços (relativos à 
internação hospitalar e atendimento ambulatorial) entre o período de 1997 (71,3%) e 2000 (39%), paralelo ao 
aumento das transferências per capita de 28,66% para 61% nos respectivos anos (Datasus). 



  147 

caracterizando o repasse por “carimbo”, ou seja, transferência de recursos predestinados a 

programas. Marques & Mendes (2003, p.5) destacam que o aumento no montante das 

transferências entre as esferas de governo, não foi acompanhado pela autonomia dos 

municípios na determinação da política de saúde.  

Esta prática de indução financeira do Ministério da Saúde cria um “engessamento” na 

política de saúde local, restringindo a autonomia do município para alocar recursos conforme 

as necessidades locais. Marques e Mendes (2002, p. 171) denominam esse processo de 

“política tutelada de descentralização”, em que com a vinculação de recursos a programas 

como o PSF, impede-se o redirecionamento destes para outros fins necessários até mesmo 

para manter a rede de unidades básicas, “introduzindo o paradoxo da existência da ‘pobreza’ 

em um quadro de recursos ‘abundantes’ e garantidos pelos incentivos” (idem, ibidem). O mais 

grave é que os valores repassados pelo governo federal não cobrem o custo real dos serviços 

induzidos e os municípios acabam financiando, em parte, as políticas federais, mesmo não 

sendo prioridade local, comprometendo ainda mais as ações que atendam às reais 

necessidades da população munícipe.224 Elias (2000, p. 223), aponta como principais 

problemas da NOB/96 a concepção de “descentralização tutelada” pela esfera federal e 

operada através do financiamento, e a manutenção da “sistemática de remuneração 

mercantilizada dos procedimentos hospitalares, ou seja, pagamento por produção através da 

Tabela SUS”. Afirma que o SUS “configura-se como uma descentralização parcial e 

incompleta e protegida pela (e para) União” (idem, p. 219).    

Os repasses de recursos na perspectiva de consolidação do SUS não deveriam 

obedecer às condicionalidades do Ministério da Saúde de implantação de programas 

concretizadas pela indução financeira coerente com as orientações do Banco Mundial do 

“pacote de serviços básicos”. Mas, recuperar os critérios de repasse (demográficos, 

epidemiológicos, de capacidade instalada e financeira) já assegurados no artigo 35 da Lei 

8.080/90 e o Artigo 3º da Lei 8.142/90, através de mecanismos de transferência de recursos de 

forma global do governo federal aos municípios e dos governos estaduais aos municípios, 

para garantir a flexibilidade da alocação de recursos para despesas de custeio ou investimento 

na Atenção Básica ou em qualquer outro nível de atenção à saúde, de acordo com a realidade 

                                                 
224 Cf. Marques & Mendes (2003, p. 22). 
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sanitária e o perfil epidemiológico de cada localidade.225 Essas despesas devem estar previstas 

num Plano Municipal de Saúde que contemple as necessidades locais.    

Muitos estudiosos têm defendido a implementação da indução de política de atenção 

básica como um instrumento de impacto positivo na mudança do modelo assistencial da 

saúde. Costa & Pinto (2002, p.3) baseados em dados do SIA/SUS, os quais revelaram que no 

ano de 1996 (antes da implantação do PAB) aproximadamente 70% dos municípios 

brasileiros (cerca de 3.860) receberam menos de R$ 10,00 per capita, formulam a hipótese de 

que os recursos do PAB ao chegarem diretamente nos municípios mais carentes, com maior 

déficit de atendimento e com uma rede de serviços de menor complexidade, podem 

influenciar positivamente na qualidade da assistência básica, promovendo uma mudança 

gradual no modelo de saúde226. Os estudos destes autores mostram que o processo de 

descentralização no período de 1997-1999 (antes e depois do PAB) teve como característica a 

redistribuição dos recursos para a atenção básica, favorecendo os municípios de pequeno 

porte e reduzindo as diferenças regionais em relação ao financiamento federal para essa 

função da atenção à saúde (Cf. COSTA & PINTO, 2002, p.6). As transferências cresceram de 

24,1% do total de recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 1997 para 66,90% 

em 2001.227  

Não resta dúvidas que a partir da NOB/SUS/96, houve uma intensificação do processo 

de descentralização. Em menos de três anos de sua implantação mais de 98% dos municípios 

encontravam-se habilitados em uma das condições de gestão estabelecidas, atingindo 99,7% 

da população brasileira e com cerca de 60% dos recursos transferidos fundo a fundo.228 

Ressalta-se, porém, que paralelo a este processo de municipalização, houve uma queda da 

participação dos recursos da União no financiamento da saúde e um aumento da participação 

da esfera municipal. No período de 1994 a 1996 a contrapartida do município com o Gasto 

Público com Saúde (GPS) aumentou, em 1995, 84,7%, enquanto que a participação do 

governo federal baixou de 63,8% para 53,7% em 1996, aumentando para 58,2% em 2000. 

                                                 
225 Apenas o estado do Rio Grande do Sul a partir de 1999 tem repassado os recursos para os municípios de 
forma global – fundo a fundo – sem vinculação específica, podendo ser utilizado livremente para a gestão local 
da saúde (MARQUES & MENDES, 2003, p. 22-23). Esse processo tem se dado de duas formas, pela 
Municipalização Solidária da Saúde, voltada fundamentalmente à atenção à saúde como um todo, e pela Saúde 
Solidária, voltada à qualificação e adequação da atenção hospitalar (FERLA & JUNIOR, 2000, p. 187).    
226 Os dados coletados mostram um aumento de cerca de 34%, do valor do PAB total no período (1997 e 1999) 
antes e depois de sua implantação, passando de R$ 1,2 bilhão para R$ 1,6 bilhão (COSTA & PINTO, 2002, p. 6-
7).     
227 Cf. Costa & Melamed, 2003, p. 5. 
228 Cf. em MONNERAT, SENNA & SOUZA, 2004, p.104, apud SIQUEIRA et al., 2002. 
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Também neste último ano, observa-se uma leve queda do GPS municipal para 24,3%, quando 

em 1996 era de 27,3%.229 Apesar da esfera federal manter a maior contrapartida do GPS, há 

uma tendência de desresponsabilização do governo central para com a política de saúde à 

medida que descentraliza encargos e responsabilidades para os municípios sem o repasse de 

recursos necessários para desempenharem as novas atribuições. Este processo acontece em 

um contexto de dificuldades financeiras para os municípios, em meio às adaptações e 

restrições feitas pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. 

Numa direção contrária aos estudiosos e sanitaristas que defendem a política de 

indução financeira como estratégia de mudança do modelo assistencial, para Merhy e Bueno 

(1998, p.5-6)230 o modelo de atenção à saúde, expresso na NOB/96 está “comprometido e 

coerente com certas modalidades assistenciais, impressas nos projetos de certas agências 

internacionais, como por exemplo, a da cesta básica do Banco Mundial”. Ao criar um “pacote 

básico”, financiado com recursos do PAB, visa-se “instituir um cardápio mínimo a ser 

operado pelos gestores, pleno de rede básica, para o conjunto dos cidadãos mínimos, dando a 

liberdade do mercado para o setor privado, ou público privatizado, crescer na ausência do 

público, como prestador de assistência hospitalar e especializada” (idem, p. 6). Nesta mesma 

direção estão os argumentos de Soares (2000b, p.24) ao afirmar que a “reversão do modelo 

assistencial” anunciada via Programas Federais de Saúde – PSF e PACS – tem sido uma 

“reversão” para pior, pelas seguintes razões:  

 

Em primeiro lugar, são programas verticais, impostos de cima para baixo pelo 
Ministério da Saúde, totalmente normatizados no nível central, e bancados por 
‘incentivos’ financeiros no repasse de recursos, obrigando, na prática, a sua adoção 
por parte dos Municípios; São programas que desconsideram totalmente a enorme 
heterogeneidade entre os municípios na oferta de serviços de saúde – a maioria dos 
quais sequer possui uma rede regionalizada e hierarquizada que garanta o acesso 
universal a todos os níveis de atenção – o que limita o atendimento dado por esses 
programas a uma simples ‘porta de entrada’, sem resolutividade e sem ‘porta de 
saída’; Desconsideram, ainda, o também heterogêneo e complexo quadro 
epidemiológico brasileiro que demanda serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade: os ‘pobres’ hoje estão morrendo de acidentes e violência, câncer, 
doenças cardiovasculares, problemas cuja resolução vai muito além da capacidade de 
um agente de saúde; [...] esses programas, na prática, têm substituído profis sionais 
qualificados por pessoas sem qualificação, com uma remuneração praticamente 
simbólica, com contratos de trabalho precários, sob o falso argumento de que esses 
agentes estariam mais ‘próximos’ da comunidade. 

                                                 
229 Conferir dados em Marques & Mendes, 2000 e 2003. O GPS com base na origem dos recursos contabiliza as 
transferências intergovernamentais e os pagamentos dos serviços pela rede própria estadual e municipal, 
registrando-as como dispêndio da instância transferidora. 
230 Merhy e Bueno (1998) desenvolveram uma pesquisa sobre os projetos neoliberais privatistas que têm 
influenciado o imaginário dos atores que disputam o sentido da reforma do sistema de saúde na América Latina. 
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 A implantação do PACS e do PSF é justificada pelo Ministério da Saúde na 

necessidade de inversão do modelo médico hospitalocêntrico para um padrão assistencial que 

daria centralidade à atenção básica através da implementação desses programas. A sua 

expansão é visível, segundo dados de 2000, o PACS conta com 114.793 Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS, trabalhadores de saúde sem qualificação semelhantes ao 

“trabalhador comunitário de saúde” do Banco Mundial. Este programa dá cobertura a 50% da 

população brasileira, enquanto o PSF cobre cerca de 22% com 10.402 equipes.231 

 A focalização na atenção básica é uma das prioridades colocadas pelo Banco Mundial 

para as políticas de saúde dos países periféricos. No Brasil esta priorização é demonstrada nos 

investimentos do Banco nesta área. O PSF recebe recursos do BM, desde 1996, como 

programa integrante do Projeto Reforsus, e diretamente a partir de março de 2002, data de 

aprovação do Projeto de Expansão de Saúde da Família. O Brasil recebeu do Empréstimo nº 

7105 – BR o montante de US$ 68.000.000 (sessenta e oito milhões de dólares) para executar 

este projeto. Este financiamento  

 

Visa apoiar os esforços do Governo do Brasil para ampliar a atenção de saúde 
primária nas zonas urbanas. O projeto procura converter o atual sistema de saúde num 
modelo de alcance ampliado, segundo o qual os provedores de saúde familiar prestam 
cuidados de saúde básica diretamente às famílias pobres.232  

 

A continuidade da expansão da atenção básica e a focalização seguem como 

prioridade do modelo assistencial defendido pelo BM, através do referido projeto que: “visa 

alcançar um grande número de famílias pobres urbanas que têm um acesso limitado à atenção 

básica de saúde e que enfrentam graves riscos sociais”233.   

 

3.4.5 PSF: ESTRATÉGIA DE MUDANÇA DE MODELO ASSISTENCIAL X 

FOCALIZAÇÃO E SELETIVIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Entre os programas que integram o PAB variável – vigilância epidemiológica, 

sanitária e ambiental, de combate às carências nutricionais, assistência farmacêutica, entre 

                                                 
231 Ver Rizzotto, 2000, p. 216-217.  
232 Disponível em: < www.bancomundial.org.br >. Acesso em: 20 mar. 2005. 
233 Idem. 
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outros - o PSF tem se destacado na agenda governamental. Entre o período de 1998 e 2001, 

enquanto os recursos destinados para a totalidade da Atenção Básica haviam sido ampliados 

em 86%, os recursos para o PSF aumentaram em 778%.234 Este programa foi criado em 1994 

ligado à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e implantado por meio de convênios entre 

Ministério da Saúde, estados e municípios.235 Em 1995 ele foi transferido para a Secretaria de 

Assistência à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde e em 1999 mudou-se para a Coordenação 

de Atenção Básica da Secretaria de Políticas de Saúde (SPS). Foi arquitetado como 

instrumento de reorganização do SUS e da municipalização. Dentro da perspectiva focal, sua 

implantação deveria privilegiar áreas de risco social, definidas com base no Mapa da Fome do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O crescimento do PSF no período de 1994 

a 2001 foi expressivo. Em 1994 registram-se 328 equipes ligadas a esse programa e 10.788 

em 2001, ano em que o PSF estava presente em 4.266 municípios, abrangendo 36 milhões de 

pessoas.236  

Na realidade, o PSF foi concebido em dezembro de 1993, a partir de uma reunião 

convocada pelo então Ministro da Saúde, Henrique Santillo, sob os auspícios de técnicos do 

Banco Mundial e OPAS.237 Essa é uma prova incontestável que ele foi criado dentro das 

orientações desses organismos internacionais, que defendem um modelo de proteção social 

com ações orientadas a grupos de risco ou populações-alvo, restringindo assim o gasto social 

a esses beneficiários exclusivos. Estes organismos, ao se oporem às concepções 

universalistas, propõem políticas de tipo seletivo e focalizado através de “pacotes básicos” 

para pobres.238  

Existem diversas interpretações da atenção primária de saúde239 implicando em 

diferentes formas de operacionalizá- la. Seguindo a análise de Mendes (1996, p.270-295) as 

                                                 
234 Ver dados em Marques & Mendes, 2003, p.7. 
235 Experiências estaduais e regionais bem sucedidas inspiraram o desenho do programa, principalmente o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) criado desde 1987, no estado do Ceará e o Programa 
Médico de Família de Niterói, implantado desde 1992 (MONNERAT, SENNA & SOUZA, 2004, p.105). 
236 Dados do Minitério da Saúde. 
237 Cf. Santos & Gerschman 2004, p.6, Texeira, 2002, p. 237. 
238 Vários autores abordam a focalização na saúde: Barros, 1996, p.9; Paim, 1996, p.19; Cordeiro, 2001, p.3; 
Costa & Melamed 2003, p.3; Giovanella, 2003, p.162. 
239 A catalogação da atenção primária como doutrina deu-se na Conferência Internacional sobre Cuidados 
Primários de Saúde, realizada em Alma -Ata, em 1978, sob a coordenação da OMS e do UNICEF. No ano 
seguinte na Assembléia Mundial da Saúde foi recomendado a todos os estados membros a definição e efetivação 
de estratégias nacionais, regionais e globais para alcançar a meta “Saúde para Todos no ano 2000”. Em 1980, o  
Conselho Diretivo da OPAS aprovou a recomendação para que os países que integram as Américas, alcançassem 
a referida meta (MENDES, 1996, p. 270).     
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mais comuns são: a atenção primária como estratégia de reordenamento do setor saúde; a 

atenção primária como programa com objetivos restringidos a satisfazer algumas 

necessidades elementares e previamente determinadas, de grupos humanos em estado de 

extrema pobreza, com recursos diferenciados, de baixa densidade tecnológica e custos 

mínimos; e a atenção primária como estratégia de organização do primeiro nível de atenção 

do sistema de saúde (idem, p.271). A primeira tem nítida superioridade conceitual, mas sua 

efetividade prática é discutível em ambiente dominado pela cultura flexneriana.240 A segunda, 

de acordo com Mendes (1996, p. 271)  

 

Tem sido até o momento a mais encontrada nos países do terceiro mundo e está 
materializada na proposta político-ideológica da atenção primária seletiva de saúde, 
entendida como prática complementar à medicina flexneriana, destinada a populações 
pobres, a quem se oferecem tecnologias simples e de baixo custo, providas por 
pessoal de baixa qualificação profissional, sem possibilidades de referências aos 
níveis secundário e terciário e incluindo a retórica da participação comunitária.  

 

A última, defendida pelo autor, ao se constituir como estratégia de reformulação da 

atenção primária, através da saúde da família, irá catalisar o reordenamento dos níveis 

secundários e terciários, por meio de estratégia complementar, o consórcio de saúde (Cf. 

idem, p. 272-273).  

Ferla & Júnior (2000, p.181) reconhecem que os conceitos preconizados no PSF 

ampliam a qualidade da atenção. Ressaltam, porém, que “a sua adoção como única estratégia 

de saúde, através de um modelo verticalizado e igual para todas as diversas realidades locais, 

responde melhor à lógica de agências internacionais através dos pressupostos de focalização e 

seletividade pela implantação de cesta básica”. Acrescentam que o PSF isoladamente não 

atinge a proposta de integralidade, “o que tem sido visto é que aumenta a demanda por 

serviços de média complexidade, aos quais as equipes não conseguem responder e que o 

sistema não tem estratégias integradas para resolver” (idem, ibidem).       

                                                 
240 O paradigma flexneriano consolida-se pelas recomendações do Relatório Flexner, e tem como um de seus 
elementos o individualismo, manifestado através da instituição do objeto individual da saúde e do tratamento dos 
indivíduos sem considerar os aspectos sociais de sua vida. É coerente com o conceito de saúde como ausência de 
doença dando suporte à prática sanitária da atenção médica centrada em serviços médicos ofertados 
individualmente para tratar ou reabilitar doentes (MENDES, 1996, p. 239-241). Este paradigma na prática da 
atenção à saúde estruturou, segundo Mendes (1996, p. 275), um sistema de saúde comp osto por alguns 
componentes: “tem foco na doença; seu sujeito é individual; estrutura-se pela livre demanda, sem território 
definido para a atenção primária; presta atenção ocasional e passiva; enfatiza, relativamente, o cuidado curativo e 
reabilitador; apresenta baixa resolubilidade no primeiro contato; apresenta altos custos diretos e indiretos, sejam 
econômicos, sejam sociais; nega a possibilidade de relações interpessoais  constantes, desumanizando o cuidado 
da saúde e restringe-se a ações unisetoriais”.    
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Teixeira (2002, p. 253) analisando o PSF no contexto contemporâneo, coloca que este 

tem dois caminhos a seguir, ou permanece focalista como política compensatória 

restringindo-se à seletividade e “cestas básicas”, sem reconhecer os direitos sociais, ou 

consegue tomar a direção de tornar-se realmente estratégico no sentido da reorganização do 

sistema de saúde pautado na necessidade de implantar um modelo assistencial de atenção 

integral, consolidando o SUS, através da participação popular. Vale ressaltar, que esse 

programa, enquanto proposta de modelo de atenção básica com inspiração cubana, é 

importante quando articulado à atenção secundária e terciária, e quando é tratado dentro do 

princípio de integralidade do SUS.    

Nos documentos oficiais do Ministério da Saúde que apresentam o Programa Saúde da 

Família este é concebido como estratégia para mudança do modelo assistencial, a partir de 

uma visão ampla do processo saúde-doença, tendo como objetivo “promover mudanças no 

atual modelo de assistência à saúde no país [...]” (BRASIL, 1994). Desta forma, aproxima-se, 

na retórica, da primeira interpretação de atenção primária descrita anteriormente. Prevê o 

investimento na Atenção Primária, na prevenção e promoção da saúde, articulados com a 

assistência curativa e de alta complexidade, concebendo o PSF como a “porta-de-entrada do 

sistema de saúde” (BRASIL, 1994). Faz uma crítica ao modelo assistencial de cunho 

biologista e propõe a atenção integral, negando a verticalização e a centralização na 

perspectiva deste programa tornar-se “um instrumento de reorganização e reestruturação do 

sistema público de saúde” (BRASIL, 1997).  

Contudo, apesar de um referencial articulado aos princípios do SUS, a realidade tem 

apresentado algumas controvérsias relacionadas à capacidade do PSF se constituir em uma 

estratégia para a mudança de fato do modelo de atenção à saúde. A primeira é de ordem 

conceitual. Merhy & Bueno (1998) fazem uma crítica ao modelo assistencial proposto nos 

documentos do PSF pela não consideração do modelo clínico, pois, para estes autores a 

contraposição do modelo clínico ao epidemiológico é uma falsa questão. Afirmam que é 

necessário compreender que a clínica e a epidemiologia são instrumentos complementares da 

assistência. Nesta mesma direção Merhy & Franco (2000) colocam que o PSF baseia-se nos 

cuidados a serem oferecidos para ações no ambiente, desprezando o conjunto da prática 

clínica e a necessidade da abordagem individual, importante para os casos em que os 

processos mórbidos já estão presentes. Segundo estes autores, assim como a Medicina 

Comunitária e os Cuidados Primários em Saúde, o PSF não se propõe atuar na área clínica e 

acaba desarticulando sua proposta transformadora, agindo como “linha auxiliar do Modelo 
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Médico Hegemônico” (idem, p.146). Ao definir como seu centro de intervenção a vigilância à 

saúde, tira-lhe a potência necessária para realizar a mudança pretendida (MERHY & 

FRANCO, 2002, p.120). Estes autores explicam a adesão acrítica dos sanitaristas brasileiros 

ao PSF, pela identidade entre a matriz teórica deste programa e a da reforma brasileira que é o 

campo teórico da epidemiologia/vigilância à saúde. Para estes autores, a mudança do modelo 

assistencial pretendida, passa pela reestruturação produtiva da saúde, que “significa alterar os 

processos de trabalho, a partir da reinversão das suas tecnologias” (idem, p.121).    

Outra controvérsia está relacionada aos entraves na interação do PSF com a rede 

básica já existente nos municípios. Quando o Ministério da Saúde propõe o PSF como 

estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde funcionando como porta de entrada 

do SUS, na implantação do programa não se pode desconsiderar toda uma rede de serviços 

básicos locais, pois, há no país em média uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para cada 

5.424 habitantes, valor superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (1 para 

cada 20 mil habitantes)241. Ele tem que estar integrado a toda rede de serviços de saúde, com 

os mecanismos de referência e contra-referência funcionando devidamente, sem os quais o 

sistema não se reorganiza.  

Os resultados da pesquisa de avaliação da implementação do PSF em dez grandes 

centros urbanos brasileiros,242 que teve entre seus objetivos a “avaliação da conformação de 

uma rede integrada de serviços de saúde com o estabelecimento de mecanismos de referência 

e contra-referência e constituição da Unidade Saúde da Família como porta de entrada”,  

mostram que em relação à concepção dos modelos implementados, o Saúde da Família foi 

caracterizado em seis municípios como uma estratégia que visa mudar o modelo assistencial 

na atenção básica e em quatro como um programa constituído de forma paralela à estrutura de 

atenção existente. Em relação à oferta de serviços,  

Destacam-se os resultados quanto à participação dos procedimentos PACS/PSF nos 
procedimentos da atenção básica, que pode ser considerada como indicador de 
implementação de substituição do modelo assistencial. Apenas quatro municípios 
apresentaram proporções de procedimentos PACS/PSF superiores a 30%. Na maioria 
dos municípios, a substituição de procedimentos na atenção básica é incipiente ou 
parcial (ESCOREL et al, 2002).  

                                                 
241 Cf. Merhy & Franco (2000). 
242 Pesquisa realizada nos anos de 2001 e 2002 pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ / Escola Nacional de 
Saúde Pública –ENSP, com o objetivo de analisar fatores facilitadores e limitantes da implementação do PSF em 
dez grandes centros urbanos no que concerne ao estabelecimento de vínculos entre a Equipe de Saúde da Família  
(ESF) e a comunidade, à conversão do modelo de atenção à saúde nas unidades básicas e à sua articulação com a 
rede de serviços de saúde. Além de apontar diretrizes e subsídios para análise dos planos de conversão, estudos 
iniciais e indicadores de acompanhamento do PSF nos municípios selecionados para o Projeto de Expansão para 
o Saúde da Família (Proesf), entre outros. 
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Estes resultados mostram que a integração do PSF à rede básica é muito baixa na 

maioria dos municípios pesquisados. O que traz como conseqüência, muitas vezes, a não 

reorganização do sistema de saúde local como se pretende, mas o desmonte243 da rede básica 

precária existente pela falta de financiamento, paralelo ao crescimento de equipes do PSF,244 

motivado pelo incentivo financeiro, sem uma retaguarda de referência e contra-referência. O 

programa estrutura a porta de entrada do sistema da saúde, mas não proporciona o necessário 

respaldo na média e alta complexidade. A integralidade do SUS fica comprometida. 

O acesso à média e, principalmente, à alta complexidade245 tem sido outro problema 

na implementação do PSF. Ele levanta demandas para estes níveis de atenção e não dá 

resolutividade. A referida pesquisa mostra que este programa tem funcionado razoavelmente 

bem como porta de entrada, evitando a recorrência desnecessária aos outros níveis de atenção: 

em sete dos oito centros pesquisados, a metade ou mais dos entrevistados respondeu que 

passaram a procurar menos hospitais, especialistas e serviços de urgência. Em cinco das oito 

cidades estudadas, mais de 70% das famílias consideraram a Unidade de Saúde da Família 

(USF) resolutiva. Entre as famílias atendidas nos últimos 30 dias, a proporção de 

encaminhamentos variou de 15% a 28%. Em todas as cidades, mais da metade dos médicos 

informaram conseguir realizar, sempre ou na maioria das vezes, agendamento de serviços 

ambulatoriais de média complexidade (ESCOREL et al, 2002). Entretanto, a pesquisa 

também aponta que o acesso aos exames solicitados nos atendimentos pelas Equipes do Saúde 

da Família é considerado difícil por grande parte das famílias entrevistadas. Apenas em três 

municípios, mais da metade das famílias informou conseguir realizar todos os exames 

solicitados. Na avaliação de mais da metade dos médicos, os agendamentos para os 

ambulatórios de alta complexidade e para as internações, poucas vezes ou nunca, foram 

conseguidos (idem).  

É inegável a importância da Atenção Básica em um país composto, em sua maioria, 

por municípios de pequeno porte246 em que não há uma cobertura de serviços de saúde de 

                                                 
243 A pesquisa de avaliação da implementação do PSF em dez grandes centros urbanos brasileiros mostra que em 
cidades com unidades básica melhor estruturadas, a implantação do PSF não teve o apoio da população 
representada no Conselho Municipal e nas associações de moradores que questionaram a substituição de 
especialistas por generalista. Nesses municípios o PSF pode ser considerado um retrocesso. 
244 Segundo Marques & Mendes (2003, p. 21), muitos municípios utilizam todo o recurso do PAB fixo e do PAB 
variável para o custeio das ações do PSF. 
245 Segundo Giovanella (2003, p.160) apenas parte dos municípios, correspondendo a 37% da população do país, 
tem condições de garantir atenção nos diversos níveis de complexidade. 
246 Em 1999, 74,8% do total dos municípios brasileiros tinham menos de 20 mil habitantes (Cf. COSTA & 
PINTO, 2002, p.23).  
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qualidade e, ainda, em uma realidade em que cerca de 80%247 dos problemas de saúde 

poderiam ser resolvidos neste nível de atenção evitando a recorrência à hospitalização. 

Entretanto, um sistema de saúde montado apenas neste nível de atenção não dá conta da 

resolutividade, pois cria demandas para a média e alta complexidade que não são atendidas 

satisfatoriamente, além de ir de encontro ao modelo de atenção à saúde preconizado pelo SUS 

e seus princípios, em especial ao da integralidade, que prevê a articulação dos três níveis de 

atenção com ações voltadas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e o da 

universalidade que garante o direito de acesso a todas as pessoas aos serviços públicos de 

saúde em todos os níveis de assistência, independente de cor, raça, religião, local de moradia, 

situação de emprego ou renda.    

Outro dado importante a ser considerado na “estratégia de mudança do modelo 

assistencial” é que as principais causas de morte248 no Brasil são: as doenças do aparelho 

circulatório (32,4% dos óbitos), as causas externas (14,9%), as neoplasias (14%), as doenças 

do aparelho respiratório (11,6%), e as doenças infecciosas e parasitárias (6,2%) (BARROS & 

PORTO, 2002, p.19), doenças que exigem o uso de tecnologia mais dispendiosa, de 

intervenção curativa e de tratamentos mais sofisticados e/ou intervenções nos determinantes 

da saúde, doenças que atingem pobres e ricos249. Rizzotto (2000, p. 243-244) argumenta que o 

pressuposto de que as doenças infecto-contagiosas (a tuberculose, a hanseníase, a 

leptospirose, entre outras) predominam na população pobre e as crônico-degenerativas nos 

estratos mais ricos é falso e leva a ações equivocadas, pois as duas categorias atingem os mais 

pobres por serem a maioria e os mais vulneráveis. “Por isto, um pacote de ‘serviços clínicos 

essenciais’ e de ‘saúde pública’, como propõe o Banco Mundial, não dão conta desta 

realidade” (idem, p.244).  

Marques & Mendes (2002, p.170) reconhecem que a ênfase na Atenção Básica entre o 

conjunto de ações desenvolvidas pelo SUS na década de 90, aproxima esta política ao 

recomendado por agências internacionais e por programas neoliberais que priorizam as 

despesas de baixo custo focadas na população de baixa renda. Contudo, colocam que esta 

ênfase possibilitou que o conjunto da população fosse atingido por esse nível de atenção, 

conferindo contornos diferentes dos subjacentes às propostas neoliberais. Para eles, quando o 

Ministério da Saúde escolheu o PSF como porta de entrada do sistema, entendeu ser essa a 
                                                 
247 Conferir este dado em Barros, 1996, p. 15.  
248 Observa-se que as cinco principais causas de morte no Brasil, em 1998, pemanecem as mesmas desde o início 
da década de 90 (BARROS & PORTO, 2002, p.19).   
249 Cf. Rizzotto 2000, p.243. 
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melhor estratégia para assegurar a “universalização de, pelo menos, a Atenção Básica”. 

Ressaltam, porém, que o Estado não pode se eximir da responsabilidade de prover o conjunto 

das ações e serviços que integram os cuidados com saúde, ou seja, “o princípio da 

integralidade, que garante o acesso da população a todos os níveis de atenção à saúde, não 

pode, em nome da universalidade da Atenção Básica, ser ‘esquecido” (idem, ibidem). A 

ênfase da Atenção Básica250 pode acabar por acarretar pouco cuidado com os demais níveis de 

atenção. O sucateamento e a não ampliação da média e alta complexidade provocados pelo 

seu “desfinancimento”, impedirá que a população anteriormente não coberta tenha acesso aos 

cuidados integrais, como obrigará a que atualmente tem acesso aos serviços e ações de Média 

e Alta Complexidade, a buscar o setor privado de saúde (Cf. idem, p.171).       

Os argumentos do Banco Mundial para defender a descaracterização do princípio da 

universalização podem ser traduzidos nas palavras de Vinod Thomas, diretor do BM (Bird) no 

Brasil. Para ele,  

universalização e focalização são complementares. O direito universal de acesso às 
necessidades básicas é algo que todos concordam hoje em dia [...] a focalização em 
alguns casos é um complemento para dar aquele direito a todos, quando os mais 
pobres estão excluídos. Além disso, transferências de dinheiro para os pobres são 
importantes. Há muitas experiências de focalização que funcionam bem, e outras que 
não funcionam bem, dependendo dos países. Não tem dogma, não tem ideologia, não 
temos uma conclusão generalizada.251   

Costa & Pinto (2002, p. 29) afirmam que um bom início para fazer as devidas 

correções na política de saúde é começar a construção de uma nova agenda com o abandono 

completo das estratégias de ampliação de cobertura e universalização pelo uso recorrente da 

noção de “serviços básicos de vocação universal”, que é caminho “para a completa 

pulverização e desmantelamento de uma institucionalidade da cidadania sanitária plena”.  

Destaca-se que as pretensões universalizantes252 do SUS, defendidas pelos grupos 

reformistas e pautadas no acesso universal e democrático na perspectiva de uma cidadania 

                                                 
250 Marques & Mendes (2003, p. 22-23) ressaltam que o conceito de Atenção Básica tem sido utilizado de forma 
restrita às ações e serviços financiados pelo PAB. Devem considerados nesse nível de atençãotodas as ações e 
serviços realizados pela vigilância sanitária e epidemiológica e pelo controle de vetores, como também, as ações 
e serviços não hospitalares de controle de doenças. “Isso significa não restrigir as ações e serviços ao nível de 
complexidade da atenção à saúde, mas colocá-las no campo amplo da saúde pública, respeitando o princípio da 
integralidade” (idem, p.23).    
251 Entrevista com Vinod Thomas, diretor do Banco Mundial (Bird) no Brasil, publicada em O Estado de São 
Paulo, domingo, 4 de maio de 2003. Disponível em: <www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2005.   
252 O Governo Federal em 1994 enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que 
significaria uma ameaça ao princípio da universalização, quando propôs a mo dificação do Artigo 196, agregando 
a expressão “nos termos da lei”. Esta proposta foi retirada do Congresso após uma mobilização nacional 
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para todos, não conseguem se efetivar na prática. Apesar das bases legais serem sustentadas 

por propostas reformadoras, essas não se concretizam, posto que isto exigiria um 

reordenamento institucional que se coloca na contramão dos interesses do projeto neoliberal 

expresso nas orientações dos organismos internacionais.  

 

3.4.6 A AMPLIAÇÃO DA REDE PRIVADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE  

Na década de 90, assistiu-se um processo de ‘universalização excludente’253, ou seja, 

ao tempo que o acesso aos serviços de saúde tornou-se universal sem o requisito do vínculo 

empregatício, frente à precarização dos serviços de saúde da rede pública, houve a 'expulsão' 

das camadas médias e do operariado melhor remunerado destes serviços, os quais passaram a 

recorrer à rede privada da saúde através de convênios com cooperativas médicas e/ou 

seguradoras privadas. Desta forma, criaram-se as condições para a inclusão das camadas 

populares antes excluídas do sistema previdenciário – trabalhadores do setor informal e os não 

incorporados na produção – ao tempo em que foram criadas as condições para que os 

trabalhadores melhor remunerados e as camadas médias da sociedade buscassem serviços de 

saúde na rede privada. Este processo foi funcional ao modelo de produção dos anos 80 que, 

voltado para o mercado externo necessitou, segundo Mota (1995, p.175), “transformar a 

economia informal numa peça-chave para manter tanto o consumo popular (alimentando um 

mercado interno que não interessa ao grande capital) como a chamada terceirização da força 

de trabalho das grandes empresas”. Assim, os trabalhadores juridicamente informais e com 

baixos rendimentos teriam uma melhor proteção social, enquanto que os trabalhadores mais 

organizados e empregados na grande empresa teriam os serviços privados oferecidos pela 

própria empresa, pagando duplamente pela assistência à saúde. 

Neste contexto, abre-se a oportunidade de expansão dos serviços de saúde privados, 

enquanto o Estado os reduz. A saúde passa a ser vendida e comprada no livre mercado. 

Transformada em mercadoria, contraria o assegurado na Constituição: "A saúde é direito de 

todos e dever do Estado" (C.F. Art. 196). 

O que caracterizou o setor saúde na década de 90 foi o significativo crescimento da 

atenção ambulatorial e básica nos pequenos municípios brasileiros e o crescimento 

equivalente desse nível de atenção no setor de seguro de saúde nas médias e grandes 

                                                                                                                                                         
contrária em defesa do SUS, por parte das organizações populares e sindicais e parlamentares aliados, como será 
detalhada no próximo capítulo. 
253 Termo usado por Faveret & Oliveira (1989). 
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cidades.254 Neste contexto, as instituições públicas cumprem o papel de atender à população 

pobre e com alto risco de adoecer, ao passo que o papel central no sistema de saúde é ocupado 

pelas empresas médicas ou agências seguradoras – representantes do grande capital.  

A orientação do Banco Mundial para ampliar a participação da rede privada na oferta 

de serviços de saúde foi cumprida à risca. Observa-se que houve um expressivo aumento do 

sistema de planos e seguros privados de saúde. O número de operadoras de planos e seguros 

de saúde quase triplicou entre 1987 e 1998 e o número de clientes cresceu cerca de 70%255, 

indicando um forte movimento de disputa pela clientela.256 Informações dessas empresas 

indicavam a existência de 41,5 milhões de segurados dos sistemas privados em 1998.257 Já os 

dados do IBGE/ PNAD mostram que 38,7 milhões de pessoas estavam, em 1998, cobertas por 

plano ou seguro de saúde, correspondendo a 24,5% da população brasileira. Isso significa que 

cerca de 75% da população brasileira depende dos serviços públicos de saúde. Para Elias 

(2000, p.223), o crescimento vertiginoso do setor privado de saúde, aprofunda cada vez mais 

a divisão do sistema de saúde, supostamente entre pobres e ricos, e a transformação das 

necessidades de saúde em mercadoria.  

Observa-se nos resultados da PNAD/98 que a maioria dos beneficiários do setor de 

saúde suplementar, cerca de 65 e 70% tem cobertura garantida através do vínculo 

empregatício com empresa que oferece plano de saúde como salário indireto. Esses gastos são 

contabilizados como custos operacionais das empresas, e são repassados aos preços finais dos 

produtos colocados no mercado, seu ônus recai, assim, sobre o conjunto da população 

consumidora. Os trabalhadores pagam duplamente, pois, além da contribuição social 

descontada em folha, pagam impostos sobre qualquer produto que consomem, que por sua 

vez, tem embutido em seu preço as contribuições pagas pelo produtor. Para as empresas, as 

vantagens são de natureza contábil e subsídio fiscal, pois, podem lançar essa despesa como 

custo operacional e podem abater do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Os gastos das 

                                                 
254 Ver Costa & Pinto, 2002, p.25. 
255 Gerschman & Santos (2004, p.12) afirmam que apesar da recessão econômica e do SUS, não tem ocorrido 
retração do mercado dos planos de saúde. Ressaltam que “os números de filiados a planos de saúde da ANS não 
levam em conta o crescimento de clínicas e laboratórios populares e ‘planos’ não registrados na ANS [...] Há 
indicações de que esse segmento e o desembolso direto por populações mais pobres possa estar crescendo” 
(idem, ibidem). Entretanto, Noronha & Soares (2001, p.4) destacam os limites da expansão da demanda dos 
seguros privados, os quais  são de natureza estrutural e financeira própria dos países latino-americanos, devido à 
renda da classe média que “vem empobrecendo a olhos vistos”.  
256 Ver BAHIA, Ligia. O mercado de Planos e Seguros de Saúde no Brasil:  tendências pós-regulamentação, in: 
Negri, B. & Giovanni, G. (orgs.) Brasil, Radiografia da Saúde . Unicamp, 2001. 
257 Bahia (2001). 
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empresas258 com planos e seguros de saúde correspondem a proporções que oscilam entre 

3,5% e 6% da folha salarial.   

Na realidade, a empresa constrói um novo modo de socialização dos custos da 

reprodução da força de trabalho, sob a forma de parcerias entre setor público e iniciativa 

privada, tão decantadas pelo pensamento neoliberal (MOTA, 1995). Além disso, ao contrário 

da proposta fordista, a oferta de serviços assistenciais (saúde e previdência) pelas empresas 

não tem feito aumentar o consumo dos trabalhadores: tem acontecido “uma prática de baixos 

salários, compensada pela criação de serviços sociais que, na realidade, são bancados pelos 

próprios trabalhadores e com recursos que, a rigor, deveriam ser repassados ao Estado por 

intermédio dos impostos” (MOTA, 1995, p.178). 

Os próprios trabalhadores têm colocado em suas pautas de negociações estes seguros 

como uma forma de garant ir uma melhor qualidade na assistência à saúde.259 A demanda por 

assistência médica diferenciada da oferta do SUS torna-se “item da agenda de negociação 

coletiva por força do grande anseio por serviços sociais advindos das bases sindicais” 

(COSTA, 1996, p.348). Vale ressaltar que tal demanda não é produzida espontaneamente, 

mas formada com base em um conjunto de contradições, o que permite que o capital também 

se beneficie dessa estratégia sindical (MOTA, 1995). 

A privatização da seguridade social, incluindo a saúde, foi imposta pelos que 

defendem a expansão do capital e, de certa forma, demandada e negociada pelos 

trabalhadores, à medida que a exigência por serviços privados passa a integrar suas pautas de 

reivindicações. Organizações como sindicatos, associações profissionais e funcionais, que 

articulam interesses, foram atravessadas pela tensão entre uma agenda publicista e 

negociações com empresas de serviços privados de saúde. Essas negociações por formas de 

seguro e serviços próprios das empresas, por parte das representações dos trabalhadores, 

fragilizam o modelo assistencial público e universal proposto pelo SUS e fortalecem as 

diferenciações no acesso aos serviços sociais estabelecidas, conforme o tipo de inserção 

formal no mercado de trabalho. Reproduz-se, assim, o mecanismo de acesso diferenciado pelo 

poder de barganha característico do período corporativo. 

                                                 
258 Ver dados em Towers Perrin, (1989/1998) apud Bahia, 2001. 
259 As convenções de quatro sindicatos em São Paulo na década de 80 fazem referência a convênios médicos, 
sem mencionar as pautas de política de saúde que considerassem as necessidades da população estruturalmente 
excluídas do processo produtivo. Já no final da década de 80, a demanda por serviços supletivos de saúde é 
componente implícito das negociações entre capital e trabalho (COSTA, 1996). 
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A expansão do mercado privado de saúde foi incentivada pelo Estado, além dos 

subsídios e isenção fiscal das empresas, pela isenção fiscal de pessoas físicas, ao permitir o 

desconto integral dos gastos com saúde no imposto de renda. As deduções do rendimento 

tributável de pessoas físicas nos anos de 1998 somaram 929,555 milhões de reais (0,099% do 

PIB), saltando para 1,168 bilhão em 2000 (0,11% do PIB) e para 2,338 bilhões em 2002 

(0,18% do PIB)260. De acordo com Marques & Mendes (2000, p.134) para o ano de 1996, o 

faturamento estimado do sistema de assistência médica suplementar foi de R$ 16,3 bilhões, 

valor que, diante da legislação existente, poderia ser utilizado para abatimento do Imposto de 

Renda.261  

Enfim, o Estado favorece o setor privado de várias formas, além das já citadas, como 

através: do uso dos serviços da rede pública pelos assegurados da rede privada em situação de 

emergência ou para tratamento de alto custo, já que muitos dos seguros não o cobre; do 

repasse de recursos para a rede privada na compra de serviços por meio de algumas 

modalidades de gestão – terceirização, delegação, e parcerias com organizações sociais (Cf. 

CORREIA, 2003). 

  

3.4.7 A CRIAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

A partir do crescimento expressivo do setor privado na oferta de serviços de saúde e 

seguindo a orientação do Banco Mundial para o desempenho do Estado como regulador – 

“regulamentar os seguros privados para neutralizar problemas gerados por incertezas e por 

deficiências do mercado regulado” (Cf. Banco Mundial, 1993, p.05/06) -, institui-se a 

regulamentação legal deste setor através da Lei de Planos e Seguros de Saúde nº 9.656/98 e 

cria-se, em janeiro de 2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)262. Esta passa a 

ter a responsabilidade de regulamentar todas as questões operacionais e financeiras dos planos 

e seguros privados de saúde. No entanto, essa regulamentação não tem conseguido superar os 

problemas do setor. Dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico – IDEC, em setembro 

de 2000, apontavam várias irregularidades feitas por 13 operadoras da área, as quais traziam 

prejuízos ao consumidor.  
                                                 

260 Cf. Gerschman & Santos (2004, p.11). 
261 Quando comparamos este valor com o gasto federal na saúde pública em 1996 – 15.791 bilhões, vê-se como 
são significativos os valores da isenção fiscal.        
262 A ANS foi criada através da Lei Federal nº 9.961. 
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Também no âmbito da saúde foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -  

ANVISA263 pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. É “uma agência reguladora 

caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o 

período de mandato e autonomia financeira” e tem como missão “Proteger e promover a 

saúde da população garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando 

da construção de seu acesso.”264  

Coerente com a proposta de reforma do Estado, a partir da criação dessas duas 

agências reguladoras, as ações do Ministério da Saúde se ampliam da esfera pública para o 

mercado265, passando a haver “uma diluição do papel da administração pública como 

fornecedor exclusivo ou principal de serviços públicos e, simultaneamente, um processo, 

ainda em curso, de regular atividades produtivas de interesse público mediante o estímulo à 

competição e à inovação, atuando preferencialmente no gerenciamento de recursos e na 

função de controle.”266  

O modelo de regulação da ANS e da ANVISA está enquadrado dentro da “regulação 

estatal normativa”, que segundo Ribeiro, Costa & Silva (2000, p. 81) está nos moldes 

utilizados para as agências regulatórias de setores privatizados com características de 

monopólios naturais (setores elétrico, energético e de telecomunicações). Também, na 

perspectiva regulatória, o Ministério da Saúde criou a Organização Nacional de Acreditação – 

ONA, seguindo a orientação do Banco de “em conjunto com organizações profissionais, 

estabelecer diretrizes de garantia de qualidade, com suficiente flexibilidade para permitir 

adaptações por parte dos diferentes prestadores de serviço” (Banco Mundial, 1995). A ONA, 

entidade de direito privado, “tem como missão a promoção do desenvolvimento de um 

Processo de Acreditação visando aprimorar a qualidade da assistência à saúde em nosso 

País.”267  

                                                 

263 A finalidade institucional da ANVISA é promover a proteção da saúde da população por intermédio do 
controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Além disso, a 
Agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das Relações 
Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária. Na 
estrutura da Administração Pública Federal, a Agência está vinculada ao Ministério da Saúde, sendo que este 
relacionamento é regulado por Contrato de Gestão. 

264 Disponível em:<http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2005. 
265 Cf. Bravo, 2002, p.210.  
266 Disponível em:<http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2005. 
267 Disponível em: <http://www.ona.org.br>. Acesso em: 13 abr. 2005.  
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Esta organização foi criada em 1997268 para implementar um programa de acreditação 

hospitalar, que promove a classificação dos hospitais brasileiros de acordo com seu 

desempenho, associando avaliação de processos com certificação de qualidade dos serviços. 

O tipo de regulação desenvolvida pela ONA foi classificada por Ribeiro, Costa & Silva (2000, 

p.78) de “auto-regulação contratada” pela sua composição e atribuição com a presença de 

representantes governamentais e do mercado. As entidades fundadoras são grupos de 

prestadores de serviços ao SUS, operadoras de planos e seguros de saúde, cooperativas 

médicas, além do CONASS e do CONASEMS. Apesar das entidades fundadoras serem 

associações de direito privado, o status público é conferido pela presença dessas duas últimas 

entidades representando autoridades sanitárias como também pela condução do Ministério da 

Saúde.  

A contratação pelo Ministério da Saúde desta organização de direito privado sem fins 

lucrativos, caracteriza a efetivação de outra recomendação do BM a da transferência de 

recursos públicos para Organizações Sociais. Este Ministério efetuou investimentos através do 

REFORSUS, projeto financiado pelo BM, no sentido de induzir organismos privados a 

formarem a ONA. Segundo Ribeiro, Costa & Silva (2000, p.82), os resultados esperados com 

a atuação desta organização “estão na criação de um padrão de qualidade no mercado, 

reduzindo os custos da regulação burocrática em nome de maior ordenamento na competição 

entre os hospitais por recursos públicos e privados”.      

Bravo (2002, p. 211) faz uma importante reflexão a respeito das regulamentações 

afirmando que elas trazem nitidamente uma contradição, “que é a regulamentação da ação do 

capital estrangeiro na saúde, mas ao mesmo tempo naturaliza a concepção de cidadão 

consumidor, rompendo com o conceito do Movimento da Reforma Sanitária, em que a saúde 

é um direito de todos e sua prestação um dever do Estado”. Desta forma, “as propostas de 

normatizações estão coerentes com a contra-reforma em curso no Brasil” (idem, ibidem).  

Para Rizzotto (2000, p.214) a criação de Agências Reguladoras com esta natureza e 

este poder caracteriza a transferência para órgãos não-estatais, do “controle e avaliação de 

processos que são do interesse de todos, deslocando o foco de cobrança e de responsabilidade 

                                                                                                                                                         
 

268 Desde 1996, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP estabeleceu a Avaliação e 
Certificação de Serviços de Saúde como sendo um projeto estratégico do Ministério da Saúde, prioridade para o 
biênio 97/98. Em 1997, o Ministério da Saúde iniciou um projeto junto ao REFORSUS/Banco Mundial chamado 
Acreditação Hospitalar. A preocupação da ONA é assegurar aos cidadãos brasileiros, qualidade na assistência à 
saúde em todas as Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS) do País. Disponível em: 
<http://www.ona.org.br>. Acesso em: 13 abr. 2005. 
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do governo para a sociedade. Posição e estratégia que o Banco Mundial tem defendido há 

muito tempo”.   

A constituição do cidadão cliente ou consumidor e a regulamentação do setor privado 

estão previstos no projeto da reforma da saúde que propõe a “instalação de um processo 

permanente de mudança cultural, em que o cidadão será cada vez menos um paciente e cada 

vez mais um cliente e agente participante do setor saúde em várias instâncias e 

oportunidades”, e a “organização de um sistema assistencial privado, devidamente 

regulamentado” (BRASIL, 1995a, p.16). 

Mota (1995, p.191) afirma que no Brasil a partir dos anos 80, os componentes centrais 

da difusão de uma “cultura da crise” – elemento do fazer político burguês na busca do 

consenso em torno da hegemonia do capital em meio às transformações no mundo do trabalho 

- são o pensamento privatista e a constituição do cidadão-consumidor nas tendências em curso 

de implementação da seguridade social. De acordo com esta autora, para o enfrentamento da 

atual crise, a classe dominante defende o programa de privatização como “expressão material 

do novo projeto do capital” (p.115). A modalidade de expansão do capital está  

 

Marcada pela ampla e irrestrita utilização dos fundos públicos nos investimentos 
privados. Agora, o capital pode se reproduzir, transformando a previdência e a saúde 
em negócios rentáveis, isto é, em mercadorias ou, ainda, captar recursos dos 
trabalhadores valendo-se dos fundos de pensão ou dos seguros privados (MOTA, 
1995, p. 225).  

 

A proposta do grande capital é “privatizar e assistencializar a seguridade” (ibidem, 

p.227). Desta forma, “não casualmente, o ‘setor’ empresarial se dirige a atender demandas nas 

áreas da previdência social e da saúde, enquanto o ‘terceiro setor’ dirige-se fundamentalmente 

à assistência” (MONTAÑO, 2001, 22).  

Laurell (1996) destaca que todas as medidas de privatização se combinam com a 

permanência das instituições públicas de saúde, porque a privatização só acontece nas 

atividades rentáveis de saúde, ficando o restante a cargo do setor público. O argumento do 

Banco Mundial para defender a participação da rede privada, é que esta é superior, em termos 

de eficiência e qualidade, na prestação de serviços de saúde em relação ao público (Banco 

Mundial, 1991, p.119). 

Possas (1996) refuta o argumento do Banco Mundial de que a privatização dos 

serviços de saúde exige menores gastos públicos, pois o setor público se dedicaria  a atender 

apenas aos grupos mais pobres. Afirma que, pelo contrário, o aumento da privatização exige 
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maiores gastos públicos, pois os prestadores de serviços privados são altamente subsidiados 

pelo governo, sem que ofereçam a contrapartida de maior eficiência ou melhor qualidade dos 

serviços. E acrescenta que, como o setor privado depende das “transferências diretas e 

indiretas de recursos públicos para sobreviverem num mercado restrito e altamente 

concentrado, as políticas de privatização tendem a requerer mais e não menos gastos 

públicos” (POSSAS, 1996, p.56). 

O Estado tem repassado recursos públicos diretamente para a rede privada por meio da 

compra de serviços da rede conveniada ou contratada. Como já foi abordado anteriormente, 

em 2000 cerca de 66% do total de leitos hospitalares vinculados ao SUS eram privados, e do 

total de estabelecimentos privados que têm serviços de internação 68,9% são conveniados ao 

SUS (IBGE, 1999). Mais recentemente, os recursos públicos têm sido repassados para este 

setor por meio de parcerias com as ‘organizações sociais’.  

Rizzotto (2000, p. 216) ressalta que a situação que o Brasil se encontra atualmente na 

saúde, não resulta exclusivamente da imposição de concepções ou perspectivas de agências 

externas, mas também de aspectos políticos, econômicos ou sócio-culturais que dão uma 

dinâmica interna própria trazendo avanços e retrocessos.  

A seguir, abordaremos as lutas políticas em defesa de um sistema público e universal 

de saúde e de resistências às contra-reformas na saúde. Primeiro, situaremos essas lutas e 

resistências em nível mundial, e depois, na realidade brasileira, através do Movimento de 

Reforma Sanitária e dos mecanismos de controle social, as Conferências e Conselhos de 

Saúde. 

  

3.5 LUTAS POLÍTICAS EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA 

 

As mudanças na economia mundial impõem mudanças na intervenção do Estado, na 

sua forma de regular a economia e a sociedade. Porém, do lado dos trabalhadores e de alguns 

setores organizados na sociedade civil, existem resistências políticas a essas mudanças. Por 

isso, as reformas sanitárias propostas pelos organismos financeiros internacionais não vêm se 

dando da mesma forma em todos os países dependentes. Existem singularidades no processo 

político de cada realidade.  

Uma das resistências em nível mundial na área da saúde tem se dado através dos 

Fóruns Internacionais em Defesa da Saúde dos Povos que congregam diversos setores 

organizados na sociedade civil para a luta “pela universalização dos direitos sociais, e 
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particularmente pelo direito à saúde, como expressão do direito à vida, compreendendo saúde 

como expressão das condições e da qualidade de vida e não simplesmente como o acesso 

eventual aos serviços de saúde” (Conclusões do I Fórum Internacional em Defesa da Saúde 

dos Povos, 2002). Esses têm acontecido precedendo os quatro últimos Fóruns Sociais 

Mundiais e caracterizam-se como um foco de denúncias e resistência aos males causados 

pelas políticas econômicas de ajuste estrutural implementadas:  

 

Queremos denunciar ao mundo os efeitos devastadores  das políticas de ajuste 
macroeconômico e da militarização das relações internacionais, sobre a possibilidade 
e a qualidade de vida dos povos, e afirmar que esses efeitos não são acidentes 
excepcionais das políticas econômicas neoliberais, mas sim a própria essência de uma 
lógica que objetiva a maximização do lucro, a destruição da capacidade de seguridade 
social dos Estados e da própria identidade dos Estados nacionais, dividindo o mundo 
através de um imenso apartheid  social, onde regiões, países e continentes são 
relegados à condição de espectadores da monstruosa acumulação de capitais 
internacionais. Disto resulta a face mais impiedosa da chamada globalização 
econômica ou mundialização do capital: a profunda iniqüidade que se estabelece como 
uma lógica perpetuadora da injustiça social (Conclusões do I Fórum Internacional em 
Defesa da Saúde dos Povos, 2002).     
 

Denunciam também as condicionalidades do Banco Mundial e do FMI, que provocam 

o agravamento das condições de vida e de saúde dos povos. Consideram que estes organismos 

realizam a mundialização do capital e “refletem as diretivas dos grandes conglomerados 

capitalistas que hoje dominam o mundo” (Declaração do II Fórum Internacional em Defesa da 

Saúde dos Povos, 2003). Chamam a atenção para a falta de beligerância da OMS para zelar 

pela saúde dos povos e sua subordinação a essas condicionalidades, à OMC e às 

multinacionais. Rejeitam a lógica das reformas centrada nos interesses de mercado do capital 

internacional:  

 

 As chamadas ‘reformas’ e ‘modernizações’ neoliberais do setor saúde – que são 
apenas disfarces para a privatização – aprofundam a desigualdade e a falta de acesso. 
Há várias formas de privatização; uma delas é a entrega de serviços a prestadores 
privados e seguradoras, outra a incorporação da lógica mercantil no setor público. 
Tanto uma como a outra prejudicam o direito à saúde (idem).  

 

Consideram a saúde um direito humano essencial, um bem público e um dever do 

Estado, posicionando-se contra a sua mercantilização. Manifestam-se firmemente “contra a 

lógica neoliberal e suas conseqüências sobre o direito à vida”, e rechaçam “a integração como 

Zona de Livre Comércio das Américas – ALCA, entendida como mais um ataque contra 

nossas economias e nossa soberania” (Conclusões do I Fórum Internacional em Defesa da 

Saúde dos Povos, 2002). Posicionam-se favoráveis em relação à descentralização, desde que 
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ela se constitua em uma forma de aprofundar e desenvolver a democracia, reconhecem que ela 

por si só não é suficiente, pois a mudança deve se dar a partir de sistemas públicos nacionais, 

estaduais e locais, “porque esses sistemas locais não podem suprir a responsabilidade dos 

governos nacionais. A descentralização incompleta gera barreiras de acesso e provoca mais 

iniqüidade” (Declaração do II Fórum Internacional em Defesa da Saúde dos Povos, 2003).   

Ressalta-se que durante o I Fórum Social Mundial da Saúde269 tratou-se da efetivação 

do Direito Humano à Saúde articulado ao modelo econômico e social vigente e à construção 

de sistemas e políticas públicas nacionais e globais que garantam os princípios da 

universalidade, integralidade, equidade e participação social com poder de decisão. Destacou-

se a incompatibilidade entre o avanço das políticas neoliberais, dos acordos comerciais, da 

atuação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Banco Mundial com o direito à 

saúde, pois, esses organismos internacionais impõem um sistema de seguros parciais em que 

se institucionaliza a focalização e se naturaliza a exclusão. As discussões giraram em torno da 

condenação da mercantilização da saúde, afirmando que a saúde não pode estar sujeita às leis 

de mercado, sob pena da continuidade da “legalização” do sofrimento ou morte de milhares 

de pessoas que não têm condições de pagar os custos da saúde, impostos pelo mercado.   

Um dos objetivos deste fórum foi preparar os aportes sobre as reformas alternativas 

dos sistemas de saúde e seguridade social que subsidiarão a II Assembléia Mundial de Saúde 

dos Povos, que foi realizada em Cuenca - Equador, em Julho de 2005. Estas assembléias 

congregam mundialmente, pessoas social e politicamente progressistas e grupos e 

movimentos dedicados a trabalhar pelos direitos à saúde. A primeira aconteceu em dezembro 

de 2000, em Bangladesh.  

A Declaração desta primeira Assembléia conclamou os povos do mundo a: opor-se às 

políticas internacionais e nacionais de privatização dos serviços que convertem saúde em 

mercadoria; exigir uma transformação radical da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

que responda às metas em saúde de tal maneira que beneficiem os pobres, evite enfoques 

verticais, assegure trabalho intersetorial, envolva as organizações dos povos na Assembléia 

                                                 
269 O I Fórum Social Mundial da Saúde, realizado em janeiro de 2005, com o tema  Saúde para todas e todos é 
possível e necessária, foi idealizado dentro da mesma perspectiva dos Fóruns Sociais Mundiais, congregando 
forças internacionais mundialistas para lutar na defesa da saúde dos povos e da afirmação do direito universal à 
saúde, com propostas anti-neoliberais de resistência e formulação de alternativas. Envolveu os diferentes 
movimentos sociais, os Conselhos de Saúde, os movimentos comunitários de usuários e de camponeses, 
sindicatos, parlamentares, parlamentares, partidos e governos que lutam pela saúde, assim como os atores 
acadêmicos e suas organizações, intelectuais, organismos multilaterais, ONG e os indivíduos que se sentem 
convocados por este desafio.  
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Mundial de Saúde, e assegure independência dos interesses empresariais; promover, apoiar e 

executar ações que favoreçam a participação dos povos na tomada de decisões nos serviços 

públicos em todos os níveis; entre outros. Consideraram que, enquanto os governos têm a 

responsabilidade primordial de promover um enfoque mais eqüitativo dos direitos humanos e 

de saúde, uma série de grupos e movimentos da sociedade civil e dos meios de comunicação 

desempenha o importante papel de agir para assegurar o poder e o controle da população no 

desenvolvimento de políticas e no monitoramento de sua implementação (Declaração para a 

Saúde dos Povos – Assembléia Mundial de Saúde dos Povos, 2000).      

As resistências políticas existentes na área da saúde no Brasil nos remetem ao 

Movimento de Reforma Sanitária que, inspirado no modelo italiano, buscava um projeto para 

a saúde baseado nos princípios de universalidade, equidade, integralidade, descentralização e 

participação social. Este movimento nasce ainda sob o regime autoritário articulado ao Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) reunindo profissionais, intelectuais e lideranças 

políticas do setor saúde, vindos, na maioria, do Partido Comunista Brasileiro270. Representava 

um foco de oposição ao regime militar buscando a transformação do setor saúde, pressupondo 

a democratização da sociedade. 

A base do marco teórico referencial deste movimento está no processo ocorrido nas 

universidades durante os anos de ditadura, principalmente nos Departamentos de Medicina 

Preventiva (DMPs). Passou-se do movimento preventista liberal para um projeto 

racionalizador devido ao próprio papel do Estado no sistema de atenção à saúde271. 

“Posteriormente, pela atuação de certos intelectuais ao repensar o objeto saúde pela ótica do 

materialismo dialético, construiu-se uma abordagem médico-social da saúde como objeto 

político de reflexão e ação superando as visões biológica e ecológica” (ESCOREL, 1998, 

p.176). Esta nova base teórica requereu a cons trução de um saber que relacionasse saúde com 

a estrutura social numa perspectiva de totalidade. Segundo Arouca (1988), “a reforma 

sanitária é simultaneamente bandeira específica e parte de uma totalidade de mudanças” 

(AROUCA, 1988, p.3 apud PAIN, 1997, p.12).272 Parte-se de uma crítica ao conceito de 

                                                 
270 Este movimento foi apelidado, pejorativamente, em um seminário da Opas em 1981 de “Partido Sanitário”, 
por tratar-se de um grupo com propostas coesas, cujos componentes eram militantes ou simpatizantes do Partido 
Comunista Brasileiro – PCB (ESCOREL, 1998, p.183).  
271 Escorel (1998, p.177) distingue três correntes de pensamento nos Departamentos de Medicina Preventiva 
desta época: o liberal, o racionalizador e o médico-social, sendo este último com arsenal teórico baseado no 
materialismo dialético.   
272 As raízes do paradima sanitário no Brasil está na academia: nos departamentos de medic ina preventiva e 
social e nas escolas de saúde pública e seus equivalentes. A emergência de um paradigma alternativo em Saúde 
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saúde restrito às dimensões biológica e ecológica, ampliando-o ao considerar a determinação 

social e histórica da saúde dentro do processo de reprodução social. De acordo com Fleury 

(1997, p.34),  

 

Na contra-mão das tendências predominantes, que entronizavam o pragmatismo e o 
individualismo como valores universais, o modelo da Reforma Sanitária fundou-se 
em uma utopia democrática igualitária, opção política consistentemente formulada e 
assumida como mobilizadora das diferentes forças sociais que se somariam a este 
projeto. 

 

Um ponto de tensão que caracterizou o Movimento Sanitário foi a distância entre o 

discurso fundamentado nas lutas da classe trabalhadora e a não participação direta desta no 

movimento. Para Escorel (1998, p.182) “o distanciamento concreto entre o movimento e seu 

objeto fez emergir uma crítica interna questionando a representatividade e a própria 

legitimidade do movimento sanitário”.   

Durante o chamado Governo da Nova República, houve uma luta pela ocupação de 

diferentes espaços institucionais entre os representantes dos interesses econômicos da 

burguesia (proprietários de empresas, grandes hospitais e clínicas médicas privadas, indústrias 

de equipamentos médicos e medicamentos, nacionais e internacionais) e os representantes do 

Movimento Sanitário. Baseados em uma concepção de reformar o Estado por dentro, estes 

últimos ocuparam alguns cargos importantes no Ministério da Saúde e no Ministério da 

Previdência Social e conseguiram incluir algumas de suas propostas no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República, as quais não saíram do papel. Escorel (1998) 

analisando esta estratégia do Movimento Sanitário de “ocupação dos espaços institucionais”, 

passando a fazer das instituições de saúde, um locus de construção da contra-hegemonia, 

afirma que a adoção dessa estratégia separou-o ainda mais do movimento popular. “Ao 

privilegiar as instituições de saúde, relegou a segundo plano a ampliação e o aprofundamento 

da aliança com as classes populares e trabalhadoras – às quais o projeto dirige suas propostas 

e ações” (ESCOREL, 1998, p.189).    

Na segunda metade da década de 70, paralelo ao Movimento Sanitário, a partir da 

experiência dos Conselhos Populares da Zona Leste de São Paulo 273, nasce o movimento 

                                                                                                                                                         
Coletiva estava centrado em dois conceitos fundamentais: determinação social das doenças e processo de 
trabalho em saúde. Parte-se da crítica do marco conceitual do movimento preventista no que se refere à proposta 
da Medicina Integral como disciplina do currículo médico e a sua estratégia de operacionalização nos serviços de 
saúde, ou seja, a Medicina Comunitária (Cf. FLEURY, 1997, p.12-13).    
273 Os Conselhos Populares na Zona Leste de São Paulo começaram a se organizar em meados da década de 70 e 
se unificaram num movimento de saúde em 1976, período da chamada distensão política (1974-1979), ao somar-
se à atuação da Igreja a ação de estudantes de medicina e de médicos sanitaristas. O movimento popular de saúde 
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popular de saúde, inicialmente com uma postura de “autonomismo e independência popular” 

(COSTA, 1989). Época, em que, com o fim do milagre econômico e o agravamento das crises 

cíclicas do capitalismo, ressurgem os movimentos populares e sindicais, como o movimento 

de mulheres, o movimento pela anistia e o movimento contra a carestia, além das greves no 

ABC, o novo sindicalismo e o fim do bipartidarismo. Estes movimentos tinham uma 

característica antiestatal, ou seja, de não querer se relacionar com o Estado, pela ausência de 

canais de participação nos governos ditatoriais que tratavam as pressões populares com 

repressão. Nesta postura “de costas para o Estado”, este é considerado um instrumento 

preponderante da classe dominante e suas instituições como instrumentos de repressão e de 

controle sobre os movimentos populares, como já abordado no primeiro capítulo deste 

trabalho.  

Um marco da articulação do Movimento Sanitário com sindicalistas de várias 

categorias, parlamentares, Movimentos Comunitários e Associativos deu-se, em 1979, com a 

adesão destes ao documento: “A questão democrática na saúde” - que já continha a idéia de 

criação do SUS. Este documento foi apresentado no 1º Simpósio Nacional de Política de 

Saúde promovido pela Câmara dos Deputados, e, ao ser aprovado, passou a ser a plataforma 

do Movimento Sanitário. 

O apoio dos movimentos sociais à proposta de um novo sistema nacional de saúde, o 

SUS, deu-se durante a VIII Conferência Nacional de Saúde, legitimando em nível nacional as 

propostas do Movimento da Reforma Sanitária. Esta Conferência teve cerca de 5.000 

participantes, e pela primeira vez na história das Conferências Nacionais de Saúde os setores 

organizados da sociedade civil faziam-se representar.  

Nesta Conferência, a participação em Saúde é definida na perspectiva do controle 

social. Esta participação é concebida como um dos princípios norteadores do SUS e como 

eixo importante para sua democratização. 

Um desdobramento importante desta Conferência foi a Plenária Nacional de Entidades 

de Saúde que trabalhou intensamente no processo constituinte visando à aprovação das 

propostas da VIII CNS na nova Constituição. Neste processo, houve uma articulação do 

Movimento da Reforma Sanitária com os movimentos sociais, sindicatos e parlamentares no 

sentido de pressionarem a aprovação do SUS na Assembléia Nacional Constituinte, travando-

                                                                                                                                                         
da zona leste de São Paulo inicia-se na época em que a periferia paulista sente os efeitos do descaso com o setor 
saúde paralelo ao rápido crescimento populacional, e é a partir da gestão Adib Jatene (1978-82) que ele ganha 
força, é enfim reconhecido como interlocutor dos movimentos populares, quando o Estado responde investindo 
na rede de atendimento básico (JACOBI, 1987). 
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se uma luta entre os setores progressistas e os setores conservadores, até se garantir o SUS na 

Constituição Federal.  

A participação da comunidade, enquanto diretriz do novo sistema Nacional de Saúde – 

SUS -, torna-se lei no item III do artigo 198 da seção II da Constituição Federal de 1988. Em 

setembro de 1990, após duras pressões, é publicada a Le i Orgânica da Saúde, nº 8.080/90, que 

regulamenta o SUS definindo atribuições e competências à União, Estados e Municípios e 

critérios de financiamento para o setor. Esta lei, porém, sofre 25 vetos do Presidente da 

República, exatamente nas questões relacionadas à participação e ao financiamento, os quais, 

meses depois, são tratados na lei complementar 8.142/90. É nesta lei federal que a 

participação da população é regulamentada através de duas instâncias colegiadas (art. 1º): a 

Conferência e o Conselho de Saúde. 

A legalidade da participação e da descentralização das políticas públicas foi resultado 

de lutas de setores progressistas pela redemocratização do país desde o final da década de 70, 

em contraponto à extinção dos canais de interlocução entre Estado e sociedade e à 

centralização burocratizada e conservadora das políticas na esfera federal, características dos 

governos ditatoriais.  

Durante o período da ditadura militar o controle social da classe dominante foi 

exercido através do Estado autoritário sobre o conjunto da sociedade, por meio de Decretos 

Secretos, Atos Institucionais e repressão. Na realidade, durante o período ditatorial, a ausência 

de interlocução com os setores organizados da sociedade, ou mesmo a proibição da 

organização ou expressão dos mesmos foi a forma que a classe dominante encontrou para 

exercer o seu domínio e promover o fortalecimento do capitalismo na sua forma monopolista. 

Com o processo de democratização e efervescência política e o ressurgimento dos 

movimentos sociais contrários aos governos autoritários, criou-se um contraponto entre um 

Estado ditatorial e uma sociedade civil sedenta por mudanças.  

Este contexto caracterizou uma pseudo dicotomia entre Estado e sociedade civil e uma 

pseudo homogeneização dessa última como se ela fosse composta unicamente por setores 

progressistas, ou pelas classes subalternas. A sociedade civil era tratada como a condensação 

dos setores progressistas contra um Estado autoritário e ditatorial, tornando-se comum falar da 

necessidade do controle da sociedade civil sobre o Estado. Como já tratamos no primeiro 

capítulo, tanto esta dicotomia entre Estado e sociedade civil e a homogeneização desta última 

são falsos. O controle social que aqui abordamos, a partir de uma perspectiva gramsciana, se 
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dá pela disputa entre as classes no interior da sociedade e do Estado, para impor um projeto 

societário e exercer o domínio. 

O controle social é entendido na área da saúde como o controle dos segmentos 

progressistas organizados na sociedade civil sobre as ações do Estado para que estas atendam 

aos interesses coletivos e não aos interesses particulares da classe dominante. 

A participação social na área da saúde, concebida na perspectiva do controle social, foi 

institucionalizada na Lei 8.142/90 através das Conferências que têm como objetivo avaliar e 

propor diretrizes para a política de saúde nas três esferas de governo, e através dos Conselhos, 

que são instâncias colegiadas de caráter permanente e deliberativo, com composição paritária 

entre os representantes dos segmentos dos usuários, que congregam setores organizados na 

sociedade civil, e os demais segmentos (gestores públicos e privados e trabalhadores da 

saúde), e que objetivam tal controle. 

Consideramos atual a análise de Fleury (1997, p.19) sobre a Reforma Sanitária feita há 

oito anos atrás, quando afirma que, enquanto processo, esta Reforma mantém-se viva, ao 

observar os modelos de atenção em saúde e as iniciativas inovadoras de alguns municípios e 

distritos sanitários que se vem implementando, apesar dos obstáculos econômicos, políticos e 

ideológicos que historicamente enfrenta. Para a autora, a vitalidade do projeto é reiterada pela 

intensa participação social verificada nas etapas municipal, estadual e nacional das 

Conferências de Saúde no Brasil.  

Pode-se afirmar que a luta pela consolidação do SUS tem se dado nos espaços das 

Conferências e de alguns Conselhos. O lócus da luta em defesa de um sistema de saúde 

público e universal e de resistência ao desmoronamento do SUS ganhou um novo espaço, os 

mecanismos de controle social – Conselhos e Conferências – em que segmentos acadêmicos e 

movimentos sociais têm representação.  

Entretanto, vale destacar o aspecto contraditório desses mecanismos de participação 

institucionalizados na área da Saúde, pois, apesar de terem sido conquistados sobre pressão, 

podem se constituir em mecanismos de legitimação do poder dominante e cooptação dos 

movimentos sociais. Mas, também podem ser espaços de participação e controle social dos 

segmentos populares na perspectiva de ampliação da democracia e de construção de uma nova 

hegemonia. 

A história das Conferências Nacionais de Saúde da 8ª à 12ª, é a história de luta pela 

construção e conquista da consolidação do SUS. A participação efetiva dos segmentos da 

sociedade civil se deu a partir da 8ª CNS realizada em 1986, em pleno processo de 
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democratização social brasileiro, foi o marco para a legitimação das propostas do Movimento 

Sanitário em torno do Sistema Único de Saúde. A 9ª CNS aconteceu em agosto de 1992, 

numa conjuntura de insatisfação social com as medidas antipopulares do governo Collor e de 

boicote ao SUS, foi palco de fortes manifestações pelo impeachment do então presidente. 

Adiada por quatro vezes, teve como tema Saúde: municipalização é o caminho, e suas 

propostas giraram em torno da exigência do cumprimento das Leis Orgânicas da Saúde e do 

fortalecimento da descentralização e do controle social. 

 A 10ª CNS foi realizada em setembro de 1996 com o tema Construindo um Modelo 

de Atenção à Saúde para a Qualidade de Vida. Nas suas mesas centrais, debateram-se os 

problemas e dificuldades na implementação do SUS, e apresentaram-se experiências 

concretas em que o SUS estava dando certo, com o objetivo de reafirmá- lo. A tônica dos 

debates foi o protesto contra a política neoliberal implementada pelo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso e o conseqüente desmoronamento do SUS. A ausência da equipe 

econômica e dos demais representantes do governo federal nas mesas programadas e a 

permanente presença do então Ministro da Saúde,  Adib Jatene, evidenciou a luta que se 

travava entre a área econômica e o Ministério, em torno da alocação de mais recursos para a 

saúde.  

A 11ª CNS, realizada em dezembro de 2000, teve como tema Efetivando o SUS: 

acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde, com controle social. Relacionou o 

agravamento da falta de qualidade de vida e saúde da população ao projeto social e 

econômico do governo FHC, de rigoroso ajuste fiscal, que privilegiava a lógica econômica em 

detrimento das políticas sociais. Os participantes propuseram o combate à mercantilização da 

saúde e a promoção dos valo res em defesa da vida. Reafirmaram a necessidade de fortalecer o 

caráter público das ações e serviços de saúde e a responsabilidade do Estado definida na 

Constituição Federal, e se colocaram contra a privatização do setor público, através das 

Agências Executivas e Organizações Sociais. O controle social foi um dos eixos centrais do 

debate, considerado a peça fundamental para a efetivação do SUS. 

 O tema da 12ª CNS foi Saúde: um direito de todos e dever do Estado – A saúde que 

temos o SUS que queremos. Estava prevista para o ano de 2004, mas foi antecipada pelo 

Ministério da Saúde e pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde para dezembro de 2003, 

com o objetivo de discutir as propostas que orientariam a formulação do Plano Nacional de 

Saúde do novo governo, dando legitimidade ao mesmo pela participação social no processo. 

Uma das novidades desta Conferência foi o aproveitamento dos relatórios das Conferências 
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estaduais na consolidação do relatório final, conferindo agilidade na organização das 

propostas dos grupos de trabalho. Outra novidade, foi a votação dos delegados pós-

conferência e em domicílio, de 81 questões pendentes. As propostas foram organizadas em 

dez eixos temáticos, os quais reafirmam princípios e definem diretrizes para o rumo do SUS. 

No processo de descentralização da política de saúde, a criação dos Conselhos de 

Saúde é uma exigência legal para o repasse de recursos da esfera federal para as esferas 

estaduais e municipais. Existem hoje aproximadamente 5.537 CMS na quase totalidade dos 

municípios brasileiros (5.560) implicando em cerca de 87.212 conselheiros (798 estaduais e 

86.414 municipais), supostos novos sujeitos políticos no Sistema Único de Saúde - SUS. 

Entretanto, muitos desses foram criados apenas formalmente para cumprir o referido requisito 

legal, se constituindo em mecanismos de legitimação de gestões. São manipulados desde a sua 

composição, com a ingerência política dos gestores, até a sua atuação, reduzida à aprovação 

de documentos necessários para repasse de recursos.  

O Conselho de Saúde é um espaço de lutas entre interesses contraditórios pela 

diversidade de segmentos da sociedade nele representados. Desta forma, constitui-se em 

espaço contraditório em que, de um lado, pode formar consenso contrarrestando os conflitos 

imanentes ao processo de acumulação do capital e, de outro, pode possibilitar aos segmentos 

organizados na sociedade civil que representam as classes subalternas, defenderem seus 

interesses em torno da política de saúde. Este espaço não é neutro, pois, nas tomadas de 

decisões manifestam-se conflitos em torno de projetos de sociedade contrapostos. Os 

interesses dos diversos segmentos sociais nele representados nem sempre são consensuais, 

pois nas entrelinhas revelam direções antagônicas para os caminhos da saúde nas esferas de 

governo correspondentes. Os representantes de setores organizados na sociedade civil que 

compõem um Conselho podem defender os interesses do capital ou do trabalho, em cada 

proposta apresentada ou aprovada em torno da direção da política de saúde, pois a sociedade 

civil não é um bloco homogêneo, nela circulam interesses das classes antagônicas que 

compõem a estrutura social. O segmento que representa as classes subalternas, pode interferir 

para que o fundo público não seja mercantilizado. 

Nos Conselhos existem tensões que se expressam na presença de diferentes interesses 

para dar o rumo da política de saúde. Isso quer dizer que o controle social dos segmentos que 

representam as classes subalternas é uma possibilidade neste espaço, a depender da correlação 

de forças dentro dos Conselhos que, por sua vez, expressa a correlação de forças existente na 

sociedade. É um espaço contraditório, pode servir para legitimar ou reverter o que está posto. 
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Porém, não deixa de ser um espaço democrático, onde vence a proposta do mais articulado, 

informado e que tenha maior poder de barganha; é um campo de lutas de interesses para dar o 

destino da política de saúde nas três esferas de governo. 

Os sujeitos políticos presentes nos Conselhos representam diferentes segmentos da 

sociedade: usuário, trabalhador da saúde, gestores e prestadores públicos e privados, muitas 

vezes, portadores de interesses divergentes. Alguns defendem o SUS e outros vão à direção 

contrária. O setor privado, representado pelo segmento de prestadores de serviços de saúde, 

tem uma posição definida em função dos seus interesses mercantilistas. Os gestores e 

prestadores públicos oscilam em suas posições e práticas, podendo facilitar o controle social, 

caso tenham uma gestão democrática e transparente, ou dificultá- lo e até mesmo impedí- lo 

quando, por exemplo, desrespeitam o critério de paridade (50% usuário), manipulam a 

escolha das representações, não têm transparência no uso dos recursos, não encaminham as 

deliberações tomadas pelo Conselho.  

O segmento de usuários é representado através de organizações diversas existentes na 

sociedade, que vão desde a Associações de Moradores, Centrais Sindicais, Igrejas, até as 

associações do patronato, daí não se constituírem em um segmento com posições 

homogêneas.  

Um fator determinante para que, no âmbito dos Conselhos, haja o controle social é a 

articulação dos segmentos que compõem as classes subalternas em torno de um projeto 

comum para a Saúde e para a sociedade, obtendo desta forma um posicionamento em bloco 

mais efetivo dentro dos Conselhos. 

As barreiras para o exercício do controle social são inúmeras, vão desde a ingerência 

política na escolha dos conselheiros, falta de informação dos conselheiros, desarticulação com 

suas bases, pouca força de mobilização das entidades representadas, que por sua vez é reflexo 

da desmobilização da sociedade, cooptação de lideranças em troca de favores, pouca 

transparência dos gestores no uso dos recursos, manipulação dos Conselhos para legitimar 

gestões, pouca visibilidade social das ações dos Conselhos, ao descumprimento das suas 

deliberações por parte dos gestores. Mas, por outro lado, é um espaço que não pode ser 

desprezado numa realidade como a brasileira onde o que é público é tratado com descaso, os 

recursos para as políticas sociais são escassos - pelos motivos que já analisamos – e o controle 

sobre estes ainda, na sua maioria, está nas mãos dos gestores tratando-os com sigilo como se 

fossem privados.  
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Em termos de concepção, estes canais institucionais de participação abrem à 

possibilidade de os setores organizados na sociedade civil que representam os interesses das 

classes subalternas obterem algum controle sobre as políticas sociais, a depender do seu poder 

de organização, mobilização, informação e articulação. A transparência na gestão poderá ser 

exigida, e as deliberações poderão ser cobradas. O controle social, ou seja, o controle dos 

segmentos que representam as classes subalternas sobre as ações do Estado e sobre o destino 

dos recursos públicos, torna-se um desafio importante na realidade brasileira para que se 

criem resistências à redução das políticas sociais, à sua privatização e mercantilização. 

Ressaltamos que os mecanismos de controle social sobre as ações do Es tado são 

mecanismos de democracia que têm limites. Podem denunciar a apropriação privada do que é 

público e/ou re-alocar recursos pré-determinados no Orçamento da União para atenderem 

necessidades reais da população, o que já é um grande avanço na atual conjuntura brasileira. 

Porém, este controle não é suficiente para se contrapor à ordem do capital. Estes mecanismos 

podem se constituir em instrumentos de gestão ou de resistência à reprodução ampliada da 

acumulação do capital quando denunciam a aplicação do fundo público no financiamento 

desta. É nesse sentido, que estes devem ser fortalecidos e ampliados.   

O acompanhamento e a participação da sociedade na definição da alocação dos 

recursos destinados às políticas sociais, que estão sendo descentralizados para os estados e 

municípios através de fundos específicos, são de grande importância para que estes sejam 

gastos com o atendimento às demandas reais da maioria da população e não fiquem a mercê 

dos interesses clientelistas, privatitas e/ou de 'currais eleitorais'. O Conselho pode ser um 

instrumento para este fim, já que planos, programas, projetos, relatórios financeiros, entre 

outros, têm que passar pela sua aprovação.  

A participação paritária entre usuários e os demais segmentos e o caráter deliberativo 

atribuído ao Conselho sobre a política de saúde e seus recursos, abriram a possibilidade da 

socialização dos rumos desta política entre governo e segmentos da sociedade. Porém, 

observa-se que a concretização desta possibilidade está limitada pelas determinações macro-

estruturais da política econômica internacional e nacional, pelos interesses privatistas em 

jogo, pela falta de vontade política dos gestores, pela incipiente consciência de classe da 

classe subalternizada e pela sua frágil organização, entre outros. E, especificamente, no 

campo dos Conselhos ela é limitada do lado dos gestores: pela não transparência das 

informações e da própria gestão, pela manipulação dos dados epidemiológicos, pelo uso de 

artifícios contábeis no manuseio dos recursos do Fundo de Saúde, pela ingerência política na 
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escolha dos conselheiros, pela manipulação dos conselheiros na aprovação de propostas, e, do 

lado dos usuários: pela fragilidade política das entidades representadas, pela não organicidade 

entre representantes e representados, pela não articulação deste segmento na defesa de 

propostas em termos de um projeto comum, pelo corporativismo de cada conselheiro 

defendendo os interesses somente de sua entidade, pelo não acesso às informações, pelo 

desconhecimento sobre seu papel e sobre a realidade da saúde na qual está inserido.  

Observa-se na década de 90, diferente da efervescência política da década de 80, a 

substituição das lutas coletivas por lutas corporativas em defesa de grupos de interesses 

particulares e imediatos dos trabalhadores (Cf. BRAVO, 2002, p.211).  

Os processos de flexibilização do trabalho somados à reforma da previdência têm 

trazido efeitos regressivos do ponto de vista dos direitos do trabalhador com perspectivas de 

agravamento frente à proposta de reforma sindical e trabalhista. A “cultura da crise”274 

disseminada tem buscado a passivização dos trabalhadores e o seu “consentimento ativo” ao 

projeto societário do capital. De acordo com Mota (1995, p.97), a burguesia necessita criar as 

condições para instituir os novos objetos do consenso, socializando uma visão de crise no 

contexto do neoliberalismo, os quais são:  

 

a desqualificação teórica, política e histórica da existência de alternativas positivas à 
ordem capitalista e a negação de qualquer mecanismo de controle sobre o movimento 
do capital, seja enquanto regulação estatal, seja por meio de outros mecanismos 
democráticos de controle social, em favor da regulação do mercado (MOTA, 1995, 
p.97).  
 
 

Na área da saúde, o tradicional Movimento de Reforma Sanitária parece ter perdido a 

articulação inicial que tinha entre as lutas no âmbito da saúde com a estrutura social e, 

conseqüentemente, a busca por transformações societárias de dimensões mais profundas. O 

marco das lutas na década de 90 foi no campo do modelo assistencial, e a defesa do PSF, 

como estratégia, foi o caminho. Esse também foi o caminho das reformas recomendadas para 

a área da saúde pelo Banco Mundial cujos resultados foram a  

 

 Transferência dos serviços públicos potencialmente lucrativos ao setor privado; a 
concentração da ação direta do Estado em programas de baixo custo e voltados para 
as populações pobres; a ampliação dos recursos dos ‘planos de saúde’ para as 
camadas médias da população, submetendo-os a uma certa ‘regulação’ para refrear a 
voracidade das empresas do setor (Relatório Final da 11ª Conferência Nacional de 
Saúde, 2000, p. 4).  

 
                                                 
274 Mota, 1995. 
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De certa forma, houve uma conformação entre a agenda da Reforma Sanitária e a 

agenda da contra-reforma neoliberal propugnada pelo BM. Esta conformação de agendas 

pode ter sido facilitada pela identidade entre a matriz teórica do PSF - estratégia recomendada 

pelo BM - e a da reforma sanitária brasileira que é o campo teórico da epidemiologia e da 

vigilância à saúde. Pode-se afirmar que as resistências e contestações têm se dado no âmbito 

das Conferências nas esferas municipal estadual e nacional de saúde e de alguns Conselhos de 

Saúde, talvez aí esteja de fato a vitalidade do Movimento de Reforma Sanitária em defesa do 

SUS e de seus princípios originais.  

Como já abordamos, na área da saúde se contrapõem propostas de reafirmação do SUS 

e propostas para seu desmonte no sentido de abrir a saúde para o mercado, conforme o 

recomendado pelos organismos internacionais. Assim, embora paire a ameaça sobre o caráter 

público e universal do SUS, tem-se aglutinado setores progressistas da sociedade para sua 

defesa, nas seguintes instâncias de participação social: Conferências Nacionais, Estaduais e 

Municipais de Saúde, Plenárias Nacionais de Saúde,275 Plenárias Nacionais de Conselheiros 

de Saúde e em alguns Conselhos de Saúde das três esferas de governo, em especial no 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, o qual analisaremos no próximo capítulo. 

Neste contexto ressaltamos a importância do papel do Conselho Nacional de Saúde276 

na política nacional de saúde, já que tem a atribuição formal de atuar na “formulação e 

controle da execução da política de saúde em âmbito federal,”277 inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores público e 

privado.278 É “integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde,” e entre suas 

atribuições279 estão: participar da regulação e do controle social do setor privado da área de 

saúde (Lei 8.080/90); aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Geral da União e, 

participar da consolidação do Orçamento da Seguridade Social, após análise anual dos planos 

de metas, compatibilizando-o com os planos de metas previamente aprovados; definir 

diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema Único 

                                                 
275 As Plenárias Nacionais de Saúde tiveram um papel importante na conquista legal do SUS, mas foram 
progressivamente se desarticulando na década de 90.  
276 O Conselho Nacional de Saúde foi criado em janeiro de 1937, pela Lei 378, com a atribuição de junto ao 
Conselho Nacional de Educação “assistir” ao então Ministério da Educação e Saúde. Passou por modificações 
nos anos subseqüentes, até que em agosto de 1990, o Decreto 99438/90 praticamente cria um novo Conselho 
Nacional de Saúde com características completamente diferentes dos anteriores, com participação da sociedade 
civil organizada e com novas atribuições. 
277 Conforme atribuições do Conselho Nacional de Saúde contidas no Decreto 99438/90. 
278 De acordo com o Regimento Interno do CNS, aprovado pela Resolução do CNS nº 291, de 06 de maio de 
1999. 
279 Ibidem. 
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de Saúde, no âmbito Federal (Leis 8.080/90 e 8.142/90); aprovar os critérios para o repasse de 

recursos às unidades federadas e a outras instituições e respectivo cronograma e acompanhar 

sua execução. Enfim, tem o papel de deliberar sobre os rumos da política nacional de saúde. É 

um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e usuários. Sendo a representação dos usuários paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos.280 

Pretendemos conhecer a força e o limite do CNS, enquanto mecanismo político de 

controle social que congrega interesses de setores organizados na sociedade civil em defesa 

do SUS, na definição da política nacional de saúde frente às exigências do ajuste estrutural em 

curso articulado pelos organismos financeiros internacionais. Diante da influência das 

orientações do Banco Mundial na política de saúde brasileira aqui descritas, queremos 

conhecer qual foi o posicionamento do CNS, ou seja, até que ponto ele rejeitou ou apoiou 

estas orientações? Supomos que o CNS é um espaço de resistência à implantação das 

orientações do Banco Mundial na política de saúde brasileira, entretanto, não consegue 

influenciar na definição dos recursos a serem alocados nessa área, haja vista a pré-

determinação deste no nível dos acordos macroeconômicos. 

No próximo capítulo, verificaremos em que direção aponta o processo de deliberação 

do Conselho Nacional de Saúde: alinhamento às reformas solicitadas pelos organismos 

financeiros internacionais e/ou defesa do direito à saúde e da consolidação do SUS e de seus 

princípios, observando até que ponto ele rejeitou ou foi conivente com as recomendações do 

Banco Mundial para a política de saúde brasileira. 

 

 

       

 

 

 

                                                 
280 Conforme Lei 8.142/90. 



  180 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

A ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE ENQUANTO 

MECANISMO POLÍTICO DE CONTROLE SOCIAL EM DEFESA DO 

SUS FRENTE ÀS DETERMINAÇÕES ECONÔMICAS 

 

 

Pretende-se neste capítulo verificar a direção que aponta o processo de deliberação do 

Conselho Nacional de Saúde: alinhamento às reformas solicitadas pelos organismos financeiros 

internacionais e/ou defesa do direito à saúde e da consolidação do SUS e dos seus princípios. 

Para tal, realizamos um estudo dos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Saúde no 

período de janeiro de 1995 a dezembro de 2002 – 86 Atas281, 15 Deliberações, 169 Resoluções, 

128 Recomendações e 25 Moções, além dos Documentos produzidos pelo CNS, Relatórios das 

atividades das Comissões Intersetoriais e dos Grupos de Trabalho – cuja análise indicará a 

atuação deste Conselho frente à política nacional de saúde. 

                                                 
281 As reuniões são regulares no Conselho, acontecem uma vez ao mês, com exceção do mês de janeiro, tendo 
uma média anual de 11 reuniões. No período estudado existiram 6 reuniões extraordinárias para tratar de algum 
assunto específico ou agenda pendente do CNS.  
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Desta forma, será verificado o sentido político predominante no CNS, e até que ponto ele 

se constitui em um espaço de resistência às reformas impostas pelo Banco Mundial à política de 

saúde brasileira e de defesa do SUS e de seus princípios. 

 

 

4.1 A ATUAÇÃO DO CNS FRENTE ÀS ORIENTAÇÕES DO FMI E DO BM À 

POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA NAS GESTÕES DE FHC: 1995-1998 E 1999-

2002 

 

A influência do FMI na política de saúde brasileira vai se dar de forma indireta, via 

condicionalidades impostas à política econômica, como já foi abordado no capítulo 2, o que 

resultou nos contingengiamentos e limitação de recursos para esta área, como será explicitado 

mais adiante no item sobre Financiamento e Orçamento da Saúde. 

As orientações do BM para a atuação do Estado e das políticas sociais, já descritas nos 

capítulos anteriores, apontaram no sentido da delimitação das funções do Estado através dos 

processos de privatização, terceirização e “publicização”, estímulo às organizações sociais e 

criação de agências reguladoras; e da quebra do caráter universalista das políticas sociais e 

estímulo à focalização e seletividade das mesmas. 

Estas orientações foram mais específicas na área da saúde, como apresentado 

anteriormente, e podem ser sintetizadas da seguinte forma para nortear o estudo da posição do 

CNS frente às mesmas: 

? Proposta de reforma administrativa na saúde centrada na flexibilização da 

gestão dos serviços públicos de saúde, através das fundações de apoio, 

cooperativas de profissionais de medicina, Organizações Sociais e do 

recebimento de receitas complementares por meio de convênios com 

provedores ou seguradores privados, causando o duplo acesso de pacientes aos 

serviços hospitala res públicos; 

? Estímulo a experimentos de mecanismos de co-pagamento nos serviços 

públicos de saúde; 

? Orientação para “racionalização” do acesso ao atendimento hospitalar e 

expansão da rede básica de saúde. Desta forma, o Estado fica responsável pela 

baixa complexidade implementando políticas de indução para a cobertura dos 

serviços primários de saúde, e a rede privada especializa-se na alta 
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complexidade; 

? Incentivo à implementação de um modelo assistencial que quebra o princípio 

da universalidade. Esta é abordada como “serviços básicos de vocação 

universal” os quais compõem um quadro de um “neo-universalismo” que, na 

realidade, é a seletividade e focalização dos serviços de saúde nas camadas 

mais pobres da população; 

? Estímulo à participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, 

através do favorecimento deste setor pelo Estado; 

? Promoção da transferência de funções do Ministério da Saúde para agências de 

regulação e organizações não estatais; 

? Perspectiva de descentralização como medida de diminuição dos gastos 

públicos transferindo para as instâncias municipais responsabilidades pela 

oferta e custeio de serviços públicos de saúde, e para a sociedade (ONGs, 

instituições filantrópicas e comunitárias) a responsabilidade pela prestação de 

serviços sociais de competência do Estado. Esta passa a ser co-responsável 

pelos serviços e pela gestão pública através da “participação da comunidade”; 

? Incentivo à participação da sociedade no sentido desta assumir a 

responsabilidade pela atenção à saúde, não cobrando mais do Estado esta 

obrigação. 

Realizamos um estudo do CNS entre os anos de 1995 e 2002, período que contempla 

as duas gestões de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). O recorte deste 

período justifica-se pelo processo de mudanças que ocorrem na política de saúde brasileira 

decorrentes das reformas no Estado iniciadas no primeiro governo FHC e implementadas no 

seu segundo mandato. Buscamos identificar a direção política das deliberações efetuadas no 

CNS durante os referidos anos.  

As deliberações do Conselho Nacional de Saúde são tomadas pela maioria simples de 

seus membros, observado o quorum estabelecido, conforme o artigo 15 do Regimento Interno 

do CNS, aprovado na sua Resolução nº 291, de 06 de maio de 1999. Estas deliberações se dão 

através de 

a) Resoluções homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde sempre que se 
reportarem a responsabilidades legais do Conselho; b) Recomendações sobre tema ou 
assunto específico que não é habitualmente de sua responsabilidade direta, mas é 
relevante e/ou necessário, dirigida a ator ou atores institucionais de quem se espera ou 
se pede determinada conduta ou providência; c) Moções que expressem o juízo do 
Conselho, sobre fatos ou situações, com o propósito de manifestar reconhecimento, 
apoio, crítica ou oposição (CNS, Regimento Interno, maio de 1999). 
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 A análise aqui proposta contempla os dois mandatos do governo FHC, período em que 

assumem a pasta da saúde cinco ministros: Adib Jatene (01/01/1995 a 07/11/96), José Carlos 

Seixas (gestão interina de 07/11/96 a 13/12/96), Carlos César Albuquerque (13/12/96 a 

31/03/98), José Serra que assumiu em 31/03/98 permanecendo até 20/02/2002, quando se 

afastou em função de sua candidatura à presidência da República, e Barjas Negri que assumiu, 

interinamente (21/02/2002 a 31/12/2002), até o final da gestão de FHC.  

Maria Inês Bravo (2002, p.201-205) ao analisar a política de saúde na década de 90, 

identifica quatro momentos. O primeiro está situado na curta era Collor caracterizada pelo 

aprofundamento de retrocessos iniciados no governo Sarney, havendo uma redução de verbas 

para os setores sociais e um boicote sistemático à implantação do SUS, com as propostas de 

emenda constitucional, a exemplo da que propunha a comercialização de sangue e 

hemoderivados (idem, p.201-202). O segundo momento refere-se à era Itamar Franco, 

caracterizado por duas diferenciações. De acordo com a autora 

 

 A primeira compreende a gestão de Jamil Haddad (8.10.1992-19.8.1993), que 
significa um freio ao sucateamento do setor saúde, apresentando proposições de 
fortalecimento do SUS. Já a gestão de Henrique Santillo (30.8.1993-1.1.1995) é 
marcada pela ausência de iniciativas operacionais no avanço do SUS, mas também, 
por outro lado, não apresenta propostas contrárias (Bravo, 2002, p.202).  

 

Nesta análise de Bravo, a saída de Haddad do Ministério tem relação com o “êxito do 

plano real e a primazia já daí – que vai se acirrar no governo FHC – da área econômica sobre 

a social” (idem, ibidem).  

O terceiro e quarto momentos compreendem parte do período que se pretende recortar 

para este estudo. O terceiro, é marcado pela nova gestão do Ministro Jatene (1º.1.1995-

7.11.1996) que teve uma luta isolada pela aprovação da Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação Financeira (CPMF). O quarto momento tem como marca o “Ano da Saúde” 

do governo FHC, em 1997, - cujo documento base aponta para a terceirização, através de 

contratos de gestão - e a entrada do economista José Serra, que “visa explicitar o ajuste da 

política de saúde à proposta de reforma do Estado. Tal explicitação se dá na defesa de 

reestruturação do atendimento hospitalar e ambulatorial, pela regulamentação dos planos 

privados de saúde e pela normatização dos medicamentos” (idem, p.205). 

O Conselho Nacional de Saúde no período estudado era formado por 32 conselheiros 

titulares com seus respectivos suplentes, conforme Decreto nº 1.448, de 6 de abril de 1995, o 

qual define, também, as representações das entidades que o compõem, seguindo o critério de 
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paridade entre a sociedade civil e os demais segmentos assegurado na Lei 8.142/90, quais 

sejam: 16 representantes da sociedade civil, sendo 6 representantes das entidades constituídas 

para portadores de patologias e deficiências; 3 representantes de entidades dos trabalhadores - 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e Força Sindical (atual Central Geral dos Trabalhadores – CGT); 3 

representantes de entidades do patronato - Confederação Nacional da Agricultura (CNA), 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Confederação Nacional da Indústria (CNI); um 

representante da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), um da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), um da Confederação Nacional das 

Associações de Moradores (CONAM), e um da Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas (COBAP). E 16 dos demais segmentos: 2 representantes escolhidos dentre as 

entidades dos prestadores filantrópicos e privados - Confederação Nacional de 

Estabelecimentos e Serviços de Saúde, Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

(ABRAMGE), Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Confederação das Misericórdias do 

Brasil, Unimed do Brasil, Federação Nacional das Seguradoras; 3 representantes de entidades 

dos trabalhadores de saúde, sendo um representante escolhido dentre as entidades médicas - 

Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Federação 

Nacional dos Médicos (FENAM) – e dois representantes das Entidades Nacionais de 

Representação de Outros Profissionais da Área de Saúde; 8 representantes do governo, sendo 

um de cada Ministério seguinte: da Educação e Desporto, do Trabalho, da Agricultura, 

Abastecimento e Reforma Agrária, da Previdência e Assistência Social, do Planejamento e 

Orçamento e da Saúde; um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), e um do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

E três representantes da Comunidade Científica e da Sociedade Civil indicados pelo Ministro 

da Saúde. 

Observa-se que o Decreto nº 1.448, de 6 de abril de 1995, operou pequenas mudanças 

na composição do CNS em relação ao Decreto nº 99.438 publicado no início da década de 90 

(7 de agosto de 1990). A primeira é em relação ao número de conselheiros que era de 30, 

passando para um total de 32. Houve o aumento na representação do governo com a inclusão 

de um representante do Ministério de Abastecimento e Reforma Agrária e um correspondente 

aumento no segmento de usuários, com a inclusão de um representante das entidades 

constituídas por portadores de patologias e deficiências. A outra alteração foi relativa à 

diminuição da representação do Conselho Nacional das Associações de Moradores 
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(CONAM) de dois para um representante, ao tempo que se acrescentou uma representação da 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP), antes inexistente no CNS. 

A segunda gestão do Conselho (1999 a 2002) dentro do período estudado (1995 a 2002), é 

nomeada através do Decreto de 2 de março de 1999282.     

O período de 1995 a 1998 corresponde à primeira gestão do governo FHC e à 

efervescência das formulações em torno da reforma do Estado, propostas pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. Para a área da saúde foram elaborados 

dois documentos mestres, que tinham o mesmo conteúdo, conforme a análise feita no capítulo 2. 

Um elaborado conjuntamente com o Ministério da Saúde em 1995 - “Sistema de Atendimento 

de Saúde do SUS” – o qual apresenta a proposta de reforma para este setor, em sintonia com o 

documento elaborado pelo Banco Mundial neste mesmo ano - “A Organização, Prestação e 

Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90”. O segundo - “A Reforma 

Administrativa do Sistema de Saúde” – foi publicado em 1998 no “Caderno do MARE”, sob o 

nº 13. 

A primeira grande ameaça ao SUS, neste período, aparece em 1995 através da proposta 

de Emenda Constitucional nº 32 no sentido de retirar a garantia legal do acesso universal à 

saúde, alterando o artigo 196 da Constituição de 1988283. Também foi ameaçado o conceito de 

Seguridade Social assegurado no artigo 195, que abrange a articulação das áreas da Previdência, 

Saúde e Assistência com um Orçamento próprio – Orçamento da Seguridade Social (OSS), e 

com um mecanismo de controle social - o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS). 

Houve uma mobilização nacional entre movimentos sociais e sindicais, principalmente, entre os 

que tinham representação nos Conselhos de Saúde das três esferas de governo, através de 

moções e manifestações na imprensa contra estes retrocessos e em defesa ao garantido 

constitucionalmente. 

 O Conselho Nacional de Saúde contribuiu com estas mobilizações e aprovou a 

Resolução nº 155 de 08 de junho de 1995 contra estas alterações constitucionais enviando-a 

para todos os parlamentares como forma de pressão. Diante da “importância de manter, no 

Brasil, a garantia do direito à saúde para todos e do dever do Estado de assegurar a 

implantação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de 

                                                 
282 A relação dos nomes dos Conselheiros do CNS e das entidades que representam, nas duas gestões do período 
estudado encontra-se no Anexo A.  
283 A proposta de modificação no Artigo 196 foi do acréscimo da expressão “nos termos da lei”, após da 
afirmação “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Este acréscimo abriria um precedente para alterações 
na lei, as quais resultariam na quebra da universalidade. 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde”, o CNS manifestou-se  

 

    Contra alteração no artigo 196 da Constituição Federal, e pela preservação do atual 
texto constitucional e dos princípios do direito universal à saúde e do acesso 
igualitário e organizado de todos às ações e serviços do Sistema Único de Saúde 
[...] pela manutenção dos parágrafos 1º e 2º do artigo 195, que asseguram a 
permanência do conceito de Seguridade Social, o qual reconhece a integração das 
políticas públicas nas áreas da Previdência, Saúde e Assistência e tem como 
mecanismos operacionalizadores o orçamento da Seguridade Social e o 
funcionamento do Conselho Nacional de Seguridade Social (Resolução nº 155, de 
08 de junho de 1995). 

 

 A quebra da universalidade das políticas sociais e a sua conseqüente focalização na 

população de extrema pobreza é uma das orientações do Banco Mundial aos países por ele 

subsidiados. Não é por acaso que surge uma proposta de Emenda Constitucional sugerindo a 

extinção do princípio da universalidade na área da saúde, na mesma época em que se inicia uma 

ampla propagação de propostas em torno da Reforma do Estado. O resultado das mobilizações 

dos movimentos sociais representados nos Conselhos de Saúde foi a retirada de tal Emenda. Eis 

a primeira vitória contra o ataque às garantias constitucionais. Entretanto, essa vitória no campo 

legal não foi suficiente para barrar os retrocessos que se deram na realidade da política de saúde 

brasileira, com: o processo de universalização excludente já abordado no capítulo anterior, a 

desarticulação entre as três políticas que fazem a Seguridade Social, os desvios de recursos do 

seu Orçamento - OSS – para outras áreas, e a extinção do Conselho Nacional de Seguridade 

Social284.    

Com base na análise das tendências da política nacional de saúde, realizada no capítulo 

anterior, e na análise das atas das reuniões do CNS entre os anos 1995 e 2002, identificamos sete 

eixos importantes relacionados ao nosso objeto de estudo: Projetos financiados pelas Agências 

Internacionais; Reforma do Estado e Organizações Sociais; As novas formas de gestão na 

Saúde; Cobrança “por fora” ou Co-pagamento; Modelo Assistencial (Ênfase na ampliação da 

Atenção Básica, NOB/96: PAB como estratégia de mudança do Modelo Assistencial, Política de 

Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica, Política de Medicamento e Assistência Farmacêutica, 

entre outras); Agências de Regulação e Organizações não estatais; Financiamento e Orçamento 

                                                 
284 O Conselho Nacional de Seguridade Social foi instituído na Lei Orgânica de Seguridade Social em 1991. As 
Medidas Provisórias nº 1.799-6 de 10.06.99 e nº 1.911-7 de 29.06.99, editadas com o propósito de modificar a 
composição Ministerial do Governo, contêm dispositivos que revogam os Artigos 6º, 7º, 77º, 84º e 86º da Lei 
8.212/91 e alteram o item XIII do Art. 16 da Lei 9.649, resultando na extinção do Conselho Nacional de Seguridade 
Social e na desautorização da criação de Conselhos Municipais de Previdência Social (Moção do CNS nº 004/99). 
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da Saúde285. Esses eixos correspondem às orientações que o Banco Mundial vem colocando para 

os países por ele subsidiados.  

A partir da pesquisa documental às atas das reuniões do CNS, Deliberações, Resoluções, 

Recomendações, Moções, Documentos do CNS286, e aos Relatórios das atividades das 

Comissões Intersetoriais e dos Grupos de Trabalho, descreveremos como cada temática acima 

relacionada foi tratada no Conselho, ou seja, como os conselheiros se posicionaram, as 

propostas apresentadas, os conflitos suscitados, os encaminhamentos dados, e sua articulação e 

mobilização com outros setores da sociedade em torno de suas lutas.  

Partimos do referencial de Gramsci de que não existe antagonismo entre Estado e 

sociedade civil, mas uma contraposição entre as classes antagônicas no todo social, sendo assim, 

o controle social é das classes sociais e depende da correlação de forças em cada realidade 

concreta. Por isso, se faz necessário o detalhamento da dinâmica interna do CNS, para 

verificarmos a correlação de forças entre os conselheiros ao defenderem suas propostas, 

identificando os interesses que cada segmento representado defende, os das classes subalternas 

ou os das classes dominantes.  

Desta forma, analisaremos o posicionamento do CNS sobre cada eixo eleito que compõe 

a atual política de saúde, examinando o sentido político predominante: resistência às orientações 

do Banco Mundial à política nacional de saúde, com a defesa do SUS e de seus princípios, ou 

ratificação dessas orientações. Ao tempo em que verificaremos os interesses de classe que têm 

se sobreposto no espaço do Conselho.  

 

4.1.1 PROJETOS FINANCIADOS PELAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS 

INTERNACIONAIS 

 

Como já abordado no capítulo anterior, o Banco Mundial financiou alguns projetos na 

área da saúde, aprovados e acompanhados pelo CNS no decorrer das reuniões, como será 

apresentado. 

          Através da Resolução nº 161, de 03 de agosto de 1995, o CNS aprova o montante de R$ 

1.452.511.707,00 para Projetos, entre os quais o "AIDS/NE - I e II ", financiado pelo BM. Ao 

“acatar os valores propostos pelo MS sem restrições”, recomenda que deve “oportunamente ser 

                                                 
285 A separação dessas temáticas é meramente para efeito didático de exposição, pois estão intrinsecamente 
relacionadas. 
286 Estes documentos foram elaborados a partir das Mesas -Redondas sobre temas polêmicos, realizadas no 
Plenário do CNS. 
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feita avaliação do custo real e da relação custo-benefício dos projetos com empréstimos 

internacionais, em função da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas” (Resolução nº 161). 

O Projeto AIDS-II foi apresentado pelo Coordenador Nacional de DST e AIDS/MS na 

septuagésima quinta reunião do CNS, realizada em 1º e 2 de abril de 1998. Expôs o seu 

objetivo geral:  

Reduzir a incidência da infecção pelo HIV/AIDS e de outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DST; e ampliar o acesso e melhorar a qualidade do diagnóstico, 
tratamento e assistência em HIV/AIDS [...] Comentou sobre o PROJETO AIDS I, 
iniciado em 1994, com encerramento previsto para 01/07/98, tendo sido um projeto de 
250 milhões de dólares, executado pela Coordenação do Ministério da Saúde, com 
parceria do Projeto PNUD, Estados, Municípios, ONG’s, Sindicatos, Associações, 
Movimentos Organizados, etc (Ata da 75ª Reunião Ordinária do CNS, 1º e 2 de abril 
de 1998).  

 

Destacou que existem “trabalhos com 175 ONG’s, 448 projetos, com investimento 

total de 18 milhões de dólares, parceria esta fundamental na adoção de novas tecnologias, 

exemplificando o Projeto Caminhoneiro, iniciado em Santos - SP, transformado em projeto 

nacional” (Ata da 75ª Reunião Ordinária do CNS, 1º e 2 de abril de 1998).  

Entre os questionamentos levantados pelos conselheiros destacamos os relacionados à 

compra de preservativos a empresas internacionais. O Conselheiro Omilton Visconde, 

representante da Confederação Nacional das Indústrias, questionou se o empresariado 

nacional teria sido consultado sobre a compra de preservativos. A conselheira Margareth 

Arilha Silva, representante da Comunidade Científica e da Sociedade Civil, “questionou quais 

seriam os maiores desafios do Projeto, comentando sobre a compra de contraceptivos, em São 

Paulo, com licitação internacional” (idem). O coordenador do Projeto  

 

Disse que o Programa de AIDS/95 adquiriu os preservativos por licitação nacional e 
até a presente data respondia questões junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, 
em razão de preço maior aos que teriam sido adquiridos pela OMS. Colocou à 
disposição do CNS toda documentação relativa ao processo de compras (Ata da 75ª 
Reunião Ordinária do CNS, 1º e 2 de abril de 1998).  

 

Falou sobre o preço dos preservativos licitados, explicou “que a nível nacional estaria 

de R$ 0,50 a R$ 0,73/unidade, enquanto no mercado internacional fora orçado em 0,03 

dólares/unidade, com qualidade controlada pelo INMETRO. Ressaltou, ainda, a necessidade 

de revisão na política interna para criar incentivos e reduzir impostos” (idem). 

O conselheiro Antônio Sabino dos Santos, representante da Confederação Nacional 

das Associações de Moradores, “solicitou materiais educativos mais simples, voltados à 
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população menos esclarecida e que as propostas de campanhas passassem pelo CNS” (idem). 

O Coordenador do Projeto discorreu  

 

Sobre experiências positivas no Rio de Janeiro com o projeto de baixa renda junto à 
Universidade, Municípios, Associação de Moradores de uma favela, comércio, etc., 
no sentido de construir metodologias e materiais de fácil entendimento, bem como o 
trabalho desenvolvido junto ao Programa de Saúde da Família e Agentes 
Comunitários de Saúde (Ata da 75ª Reunião Ordinária do CNS, 1º e 2 de abril de 
1998).  
 

Na centésima vigésima quarta reunião (9 e 10 de outubro de 2002), o coordenador do 

Programa AIDS III, Dr. Alexandre Granjeiro, prestou esclarecimentos acerca desse programa. 

Disse que o MS estava negociando com o Banco Mundial um novo acordo focalizado nos 

seguintes eixos: “a) aprimoramento dos processos de gestão; b) desenvolvimento tecnológico; 

c) fortalecimento das ações estratégicas. O Conselheiro representante do Movimento de 

Reintegração do Hanseniano, Artur Custódio M. de Sousa, destacou a importância do 

Conselho ter discutido os Projetos AIDS I, II e III por representarem dívida para o país (Ata 

da 124ª Reunião Ordinária do CNS, 9 e 10 de outubro de 2002). 

O Projeto VIGI/SUS, foi apresentado ao CNS na septuagésima sexta reunião 

ordinária, realizada nos dias 6 e 7 de maio de 1998, pelo seu responsável – o Dr. Jarbas 

Barbosa. Este esclareceu que 

 

O projeto VIGI/SUS, apesar de ainda não estar aprovado, era um projeto elaborado 
para construir um Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, centralizado e visando 
atingir duas populações específicas: a indígena e a da Amazônia Legal. O 
VIGI/SUS trabalharia em quatro áreas: a estruturação da Vigilância 
Epidemio lógica, a análise de dados, no mais baixo nível de hierarquia do sistema, 
ou seja, estendendo-se aos Municípios, o desencadeamento de ações de controle em 
tempo oportuno e Vigilância Ambiental. Além disso, o projeto teria  a 
responsabilidade de monitorar determinado Território/População, observando as 
doenças e agravos, por Região. Dentro do VIGI/SUS estaria previsto: uma área de 
capacitação, reformas de equipamentos laboratoriais de Saúde Pública, câmaras 
frias para estoque de vacinas, próximas aos Municípios e o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de Sistemas de Informação que permitam aos Gestores um 
monitoramento das ações  (Ata da 66ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de junho de 
1997).  

 

Segundo o expositor, o Projeto teria três componentes:  

 

1) Administração do Projeto; 2) Projetos Integrados, onde Estados, Municípios, 
Universidades, ONGs, etc., apresentariam propostas para análise e 3) financiamento 
e capacitação técnica e institucional visando a descentralização. Estariam previstos, 
para os sete anos de projeto U$ 600 milhões, sendo U$ 300 milhões do Banco 
Mundial, U$150 milhões de contrapartida Federal, U$ 54 milhões de contrapartida 
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Estadual, U$ 90 milhões de contrapartida Municipal e U$ 6 milhões de 
contrapartida Privada (idem). 

 

No debate do Plenário do Conselho destaca-se a intervenção do Conselheiro Artur 

Custódio Moreira de Souza, representante do Movimento de Reintegração do Hanseniano, 

que indagou qual seria o papel do CNS em relação ao Projeto e expôs a dificuldade de 

comunicação do Conselho com a FUNASA. A Conselheira Zilda Arns, representante da 

CNBB, lembrou “que o Brasil, ao não pagar seus empréstimos no prazo devido, acaba 

pagando juros altíssimos e questionou se os Estados e Municípios haviam sido orientados para 

reservarem no seu orçamento a parcela de contribuição” (idem). O representante do Ministério 

da Saúde informou que  

A falta de comunicação entre o CNS e a FUNASA poderia ser explicada devido a 
uma transição interna na Fundação e mudança de gestão. Colocou, ainda, que a 
atividade fim do Projeto não estava estabelecida e seria adequada conforme fossem 
surgindo as necessidades. Em relação à questão da Conselheira Zilda Arns, 
informou que o Projeto estaria dividido em três acordos de U$ 200 milhões, e, só 
após a execução do primeiro, seria iniciado o segundo. Explicou que os Estados e 
Municípios estavam orientados para colocarem essa atividade nos respectivos 
orçamentos [...] a modalidade de acordo de empréstimos também atuaria como 
processo de pressão para o andamento do mesmo (Ata da 66ª Reunião Ordinária do 
CNS, 4 e 5 de junho de 1997).  

 

 O CNS teve a primeira apresentação sobre o Projeto Reforsus criado em 1996, na 

sexagésima quinta reunião ordinária, realizada nos dias 7 e 8 de maio de 1997, através de sua 

responsável no Ministério da Saúde, Dra. Ana Teresa, que iniciou sua exposição dizendo que 

 

 O Projeto REFORSUS foi pensado como um projeto de investimento e também como 
um instrumento para viabilizar a política de saúde do MS, sendo financiado pelo BID 
e Banco Mundial e operacionalizado pelo Banco do Brasil [...] esclareceu que o 
mesmo tem como condições básicas o financiamento a fundo perdido para os 
beneficiários, o valor total mínimo de cada proposta equivale em reais a cinqüenta mil 
dólares americanos (exceto as propostas do Programa Saúde da Família), o 
financiamento de até 85% das despesas elegíveis para bens e serviços adquiridos no 
País ou em mo eda nacional e 100% para os bens e serviços adquiridos no exterior ou 
em moeda estrangeira, o pagamento integral dos impostos, taxas e fretes pelo 
proponente e o valor do financiamento para as instituições privadas sem fins 
lucrativos proporcional à oferta de serviços ao SUS [...] Afirmou que poderão 
postular recursos para esse Componente, as instituições públicas de saúde 
(municipais, estaduais e federal) fundações, autarquias e empresas públicas de saúde e 
instituições privadas sem fins lucrativos através  de Carta-Consulta (Ata da 65ª 
Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de maio de 1997). 

 

 Nota-se que, na exposição da responsável pelo projeto, em nenhum momento foi 

explicitado o principal objetivo deste Projeto: “implementar reformas no setor que possam 
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promover a sustentabilidade financeira do SUS e aumentar sua eficiência.287” Entretanto, pelas 

facilidades oferecidas no financiamento dos bens e serviços adquiridos no exterior ou em 

moeda estrangeira, deixou evidente a linha de interesse do Reforsus confirmando o retorno dos 

recursos investidos de forma lucrativa aos países credores.    

 As intervenções dos conselheiros apresentaram preocupações diferentes. O 

Conselheiro Francisco Ubiratan Dellape, representante dos Prestadores de Serviços de Saúde, 

questionou “porque o CNS não estaria sendo informado sobre onde e como os recursos do 

REFORSUS são aplicados” (Ata da 65ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de maio de 1997). 

O conselheiro Mozart de Abreu e Lima, representante da Comunidade Científica e Sociedade 

Civil, revelou “estranheza pelo fato de os critérios de alocação de recursos não passarem pelo 

CNS, já que a priorização das ações compete à representação da cidadania, ou seja, do ‘ad 

referendum’ dos Conselhos de Saúde” (idem). O Conselheiro Jocélio Drummond, 

representante da CUT, demonstrou uma preocupação especial com o controle social do CNS 

sobre o Projeto, no sentido do acompanhamento da aplicação dos seus recursos, dos 

resultados do projeto e ainda com a possibilidade de privatização das unidades de saúde ao 

comentar que teria havido manipulação quando da transferência sucessiva do tema 

REFORSUS como ponto de pauta da reunião do CNS e, também perguntou se seria verdade 

que o CNS teria que aprovar todas as ações do Projeto, 

 

 Se seria possível reformar uma unidade assistencial com dinheiro público e depois 
transformá-la em Organização Social, se existem cláusulas internacionais na 
aplicação de recursos do Banco Mundial e como se faria, caso existissem, para 
acompanhar a aplicação, se poderia acessar as informações para conhecer os 
resultados do Projeto REFORSUS(Ata da 65ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de 
maio de 1997).  

 

O Conselheiro Sérgio Francisco Piola, representante do Ministério do Planejamento e 

Orçamento, levantou a preocupação com a equidade na distribuição dos recursos, 

perguntando, “em primeiro lugar, se houve algum critério para alocação inicial de recursos 

por Estado e, em segundo, por que não foi prevista a contrapartida dos municípios e dos 

estados e, por último, registrou, também, preocupação com relação à articulação do 

REFORSUS com os demais projetos do MS” (idem). Em resposta, a representante do 

Ministério da Saúde colocou que a escolha do critério de alocação de recursos entre as 

Unidades Federadas, tinha sido feito “de forma a evitar conflitos políticos, ficando assim 

                                                 
287 Disponível em: <www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 11 jan. 2005.  
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determinado: 70% distribuídos proporcionalmente à população; 30% distribuídos de maneira 

inversamente proporcional ao gasto “per capita” de custeio (AIH e SAI) do MS no ano de 

1995” (idem). 

A intervenção do Conselheiro Alberto Komora, representante do segmento dos 

prestadores de serviços, foi no sentido de defender o setor que representa, a Federação das 

Santas Casas de Misericórdias, ao chamar a “atenção para o corporativismo que estaria 

ocorrendo em alguns Estados com relação à recomendação de que 20% dos recursos do 

REFORSUS fossem destinados às entidades filantrópicas sem fins lucrativos”. Ao final da 

reunião o conselheiro Francisco Ubiratan Dellape “voltou a defender a tese de que todas as 

ações do Projeto REFORSUS fossem submetidas à aprovação do CNS, se fosse o caso, que se 

suspendesse o já feito para começar tudo de novo”. O Conselheiro Jocélio Drummond 

“sugeriu que fosse feito pelo CNS um boletim informando o controle social feito no 

REFORSUS e que o mesmo fosse distribuído nacionalmente” (idem). Esta proposta foi 

aprovada. Já o Conselheiro Eurípedes Balsanufo, representante das Entidades Nacionais de 

Representação dos Médicos, “propôs que fosse formada uma Comissão com membros do 

CNS para elaborar proposta de controle do Projeto” (idem). Proposta aprovada, com voto 

contrário do Conselheiro representante da Confederação Nacional do Comércio, Carlos 

Ferreira. Não há registro em ata da elaboração do referido boletim, nem dessa proposta de 

controle.  

O Relatório de Implementação e Acompanhamento do Projeto Reforsus foi 

apresentado pela representante do Ministério da Saúde - Dra. Ana Teresa, na sexagésima 

sexta reunião do CNS, realizada em 4 e 5 de junho de 1997. Ela informou que, “segundo 

avaliação procedida junto às Comissões Intergestoras Bipartite, ocorrera um fenômeno 

interessante relacionado com os projetos que chegaram, até então, ao MS: todos os 756 

(setecentos e cinqüenta e seis) haviam passado pelos CMS; a grande maioria pelos CES” (Ata 

da 66ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de junho de 1997).  

A partir da análise dos projetos algumas decisões foram tomadas:  

 

1º) no referente à solicitação de ambulância que nas Regiões Sul e Sudeste foram 
pedidas com parcimônia, nas Regiões Norte e Nordeste - em alguns Estados - dos 
20 (vinte) pedidos, 19 (dezenove) foram de ambulância (nestes casos, sem 
interromper o processo, ficou decidido pela Comissão do CONASS, que seriam 
tirados todos os pedidos de ambulância e devolvidos os projetos à origem para que 
fossem refeitos); 2º) na questão referente à modernização gerencial, houve um 
entendimento pela maioria dos Estados que isso significava compra de 
computadores e pediam somente computadores, em relação a essa questão a 
Comissão deliberou para que até um computador solicitado o pedido fosse 
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atendido, já mais de um, somente acompanhado efetivamente de um projeto de 
modernização gerencial [...]  (idem). 

 

Destaca-se o ocorrido no segundo item relatado, visto que a mudança gerencial 

proposta pelo BM, com novos arranjos que implementariam o mix público/privado, até aquele 

momento não ter sido efetivada, devido ao entendimento pelos estados de modernização 

gerencial como sendo compra de computador. Isso é reafirmado pela expositora ao responder 

à pergunta do conselheiro suplente Francisco Ubiratan Dellape, representante dos Prestadores 

de Serviços de Saúde, sobre a aplicação de recursos nesse primeiro ano na área de 

desenvolvimento gerencial:  

Afirmou ter sido intenção consentânea de que para todo o projeto de investimento 
fosse feito um de modernização gerencial, mas que, infelizmente, como dissera no 
início de seu pronunciamento, modernização gerencial foi interpretada pelos 
beneficiários do Projeto como sinônimo de compra de computadores, exceção feita 
aos es tados de Santa Catarina e Ceará  (Ata da 66ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 
de junho de 1997). 
 

Os recursos do Reforsus financiaram também os pólos de capacitação do PSF e o 

suplemento de saúde do IBGE aplicado em 1998. Após a exposição do andamento do projeto, 

informou que haveria uma missão do Banco Mundial para acompanhamento do Projeto 

REFORSUS, começando pelo Rio de Janeiro e, depois, Salvador. No “Acordo de 

Empréstimo” estão previstas duas grandes missões, à semelhança dos acordos com o FMI, em 

que o Banco avalia o desempenho do projeto em relação ao acordado para liberação das 

parcelas do empréstimo.288  

A conselheira Albaneide Lima Peixinho, representante dos profissionais de saúde, fez 

sua intervenção referindo-se em primeiro lugar, ao fato de os projetos não estarem passando 

pelos CES, quis saber da expositora “se a mesma teria documentos que comprovassem o 

contrário e, em segundo lugar, se já foram identificadas as filantrópicas que não atendiam o 

SUS e que teriam sido contempladas no REFORSUS, em terceiro lugar, cobrou a falta de 

citação do ‘Sistema de Informação em Saúde” (idem) e, por último, “voltou a chamar a 

atenção para o fato de as Unidades públicas receberem recursos do REFORSUS e depois 

serem transformadas em cooperativas, organizações sociais” (idem). Em resposta aos 

questionamentos a representante do Ministério da Saúde, “fazendo alusão aos documentos 

                                                 
288 Uma das regras estabelecidas é o pagamento de uma taxa de compromisso caso não se utilize os recursos do 
Reforsus, pois conforme afirmação do Dr. Barjas Negri, então Secretário Executivo do MS “é uma opção do MS 
utilizar, em primeiro lugar, os recursos do REFORSUS, porque se assim não fizesse, pagaria taxa de 
compromisso, ou seja, quanto mais for gasto os recursos do Banco Mundial, maior possibilidade haverá de ser 
aprovado o REFORSUS II” (Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNS, de 5 e 6 de novembro de 1997). 
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que referenciam a passagem dos projetos nos CES disse que, embora solicitados reiteradas 

vezes, nem todos os estados haviam encaminhado, por isso, persistia a solicitação” (idem). No 

referente às filantrópicas que não atendem ao SUS, foi enfática em sua resposta “dos projetos 

que chegaram e que dizem respeito a equipamentos, todos constam de declaração, com 

assinatura do gestor de compromisso de oferta de serviço ao SUS não inferior a 70%. Nós nos 

comprometemos ainda, à medida que novos projetos forem chegando, ficarmos atentos para 

esse detalhe” (idem). 

Na sexagésima oitava reunião do CNS, realizada em 6 e 7 de agosto de 1997, foram 

apresentados alguns pontos relativos ao desenvolvimento do REFORSUS, entre os quais 

destacam-se a concentração das unidades atendidas - 78.6% dos projetos físicos estariam 

localizados no interior dos estados; 16.8% nas capitais e 4.6% nas regiões metropolitanas; A 

distribuição por valores dos projetos: 79% dos recursos ficariam com projetos entre 350 mil e 

2 milhões de reais e 21% foram para projetos abaixo de 350 mil reais; O número total de 

Projetos: 828 de readequação da rede física, 21 de Laboratórios Centrais e 35 da Hemorrede, 

totalizando 884 projetos. Foi informado que estava havendo uma montagem de um Sistema de 

Acompanhamento sobre o Programa de Saúde da Família, com mais 1.000 projetos no país 

(Ata da 68ª Reunião Ordinária do CNS, 6 e 7 de agosto de 1997). No debate no Plenário do 

Conselho, o Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, solicitou esclarecimentos 

quanto à troca da equipe do REFORSUS e à forma de apresentação dos projetos, de modo que 

possam ser propostos pelos Conselheiros. Este conselheiro também questionou “se seria do 

conhecimento da nova equipe os aspectos relativos à organização sindical e o direito de 

negociação, frente aos acordos junto aos agentes financiadores, e se estaria garantido o envio 

dos dados do REFORSUS ao CNS” (idem). Foi esclarecido pelo representante do Ministério 

da Saúde que não houve troca da equipe do REFORSUS, mas apenas um pedido de demissão 

do Coordenador anterior e “relativo às causas trabalhistas colocou não ter visto citado no 

acordo nada neste sentido” (idem). A conselheira Zilda Arns, representante da CNBB “propôs 

que os dados referentes ao REFORSUS sejam colocados na Internet referente ao que o 

Município já fez e o que precisaria ser feito, para que desta forma o país fosse mobilizado, 

agilizando os projetos e o controle social” (idem).  

O conselheiro Jocélio Drummond levantou questionamentos sobre a questão Gerencial 

e Organizacional do projeto, “relacionando-a com a integração com outros órgãos no MS. 

Manifestou estranheza no sentido de que o Projeto REFORSUS não estava no contexto da 

Secretaria de Projetos ou do Planejamento do MS e que o CNS deveria estar discutindo o 
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conteúdo do REFORSUS e não os estudos a serem realizados” (idem). Em relação a esta 

questão o Dr. Gabriel Ferrato dos Santos, Coordenador Geral do REFORSUS, respondeu 

apenas que “o Projeto REFORSUS estaria subordinado à Secretaria Executiva do MS” (idem). 

Durante a septuagésima sétima reunião do CNS, realizada em 1º de junho de 1998, o 

Dr. Gabriel Ferrato, Coordenador do Reforsus, apresentou documento, destacando os aspectos 

relevantes e positivos deste Projeto,  

 

Bem como os entraves e dificuldades que este vem enfrentando. Apresentou, ainda, 
um quadro composto dos Projetos Aprovados e por Projetos com Expectativa de 
Aprovação, além de um quadro constando os Projetos em Execução, Projetos com 
Termos de Referência Concluídos/A Concluir e Projetos a Definir Termos de 
Referência (Ata da 7ª Reunião Ordinária do CNS, 1º de junho de 1998).  
 

Destacam-se alguns questionamentos dos conselheiros. O conselheiro representante do 

CNI, Augusto Alves Amorim, “questionou se os trabalhos em execução atenderiam apenas à 

Rede Pública ou incluiriam, também, a Rede Credenciada. Dr. Gabriel Ferrato respondeu que 

a Rede Credenciada também estava incluída” (idem). O conselheiro Sérgio Francisco Piola, 

representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, “sugeriu que se incluísse nos 

Projetos, como Termos de Referência, os Projetos de Modernização Gerencial/Gestão do 

Sistema de Saúde. Dr. Gabriel Ferrato lembrou que a Gestão do Sistema de Saúde já fazia 

parte da rotina e, Projetos como o REFORSUS, deveriam enfatizar as novidades, como a 

Gestão em Estabelecimentos”289 (idem). 

O posicionamento mais contundente foi do conselheiro Jocélio Henrique Drummond, 

representante da CUT, que além de enfatizar a necessidade de discutir o conteúdo do 

REFORSUS, solicitou ao coordenador deste Projeto uma cópia do Contrato efetuado entre o 

Banco Mundial e o Governo Brasileiro, referente ao REFORSUS, e uma relação dos projetos 

aprovados, por Estado, com o valor desembolsado. Respondendo a esta solicitação, o 

coordenador “informou que a cópia da documentação estava à disposição e que fora realizado 

um processo de reorganização do Sistema de Informações do REFORSUS, e que ao acessar-

se a Internet, o Conselheiro encontraria relação dos Projetos Aprovados” (idem). O 

Conselheiro Antônio Sabino dos Santos, representante da Confederação Nacional das 

Associações de Moradores, questionou se poderia ser fornecido um relatório, por Estado, dos 
                                                 
289 Gestão em Estabelecimentos, apresenta-se como um sistema de gestão atual e inovador, com metodologias 
inovadoras para agregar valor, apresentando soluções nas áreas de gestão estratégica, qualidade, materiais, 
serviços, gestão do capital humano, econômico-financeiro e tecnologia de informações. Inclui como sistema de 
avaliação a Acreditação Hospitalar que é um sistema de avaliação externa para verificação do cumprimento de 
padrões  pré-estabelecidos, por organizações especializadas, reconhecidos e aceitos pela instituição.  
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hospitais que estariam recebendo recursos do SUS e o Conselheiro suplente representante das 

Entidades Nacionais de Outros Profissionais da Área da Saúde, Temístocles M. Neto, indagou 

sobre a possibilidade dos Conselhos Estaduais de Saúde receberem cópia do documento 

enviado aos Secretários Estaduais de Saúde, contendo a situação de cada Projeto. O 

coordenador do Reforsus repetiu que todas as informações requeridas pelos Conselheiros 

estariam disponíveis na Internet. 

Os Projetos de Informação de Saúde: Rede Nacional de Informação em Saúde-RNIS e 

Rede Interagencial de Informações para Saúde-RIPSA, também financiados pelo Banco 

Mundial, foram apresentados pelo seu coordenador na octogésima segunda Reunião Ordinária 

do CNS, realizada em 4 e 5 de novembro de 1998. Este iniciou sua explanação informando 

que a RNIS  

Tinha como meta principal interligar, em um prazo de três anos, as Secretarias 
Municipais de Saúde. Explicou que a primeira fase do projeto RNIS fora 
constituída de projetos estaduais que procuravam interligar determinado número de 
municípios e que os recursos já haviam sido repassados para os estados, com 
exceção do Rio de Janeiro e, observou que quatorze estados já possuíam home page 
(Ata da 82ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de novembro de 1998). 

 

Houve a entrega aos conselheiros do "Relatório de Progresso", apresentado ao Banco 

Mundial, “contendo a atualização dos dados e o mapa com o percentual de cobertura dos 

estados” (idem). O coordenador comentou “que, de acordo com a sugestão do CNS, todos os 

projetos foram aprovados pelas Comissões Bipartites nos Estados e manifestou a sua 

preocupação sobre a gestão da RNIS em relação à participação dos municípios” (idem). 

O representante do Ministério da Saúde informou que a RIPSA “era uma rede de 

instituições, trabalhando com informações e tinha, como parceira, a OPAS no tocante ao 

gerenciamento. Apresentou o ‘Manual sobre Sala de Situação’, trabalho realizado entre 

RIPSA e RNIS, onde constam quadros que demonstram diversas situações dos municípios” 

(idem). O Conselheiro Artur Custódio Moreira de Souza, Movimento de Reintegração do 

Hanseniano, “destacou que grande parcela da população não tinha acesso aos dados através da 

Internet, portanto, deveria estimular-se a criação de jornais ou outros meios que pudessem 

proporcionar conhecimento das informações” (idem). O coordenador dos Projetos explicou 

“que os quadros da ‘Sala de Situação’ estavam à disposição da população nas Secretarias de 

Saúde” (idem). A Conselheira Rita de Cássia B. Barradas, representante da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), propôs que as planilhas apresentadas fossem 

descritas em linguagem mais simples para que os leigos fossem contemplados no processo e o 

referido coordenador lembrou que esse processo estava em andamento (idem). 
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O Reforsus também financiou o Cartão SUS. Na octogésima quinta reunião (7 e 8 de 

abril de 1999), depois da apresentação dos objetivos, mecanismos e implementação do Cartão 

SUS pelo seu responsável e assessor do Gabinete do Ministro, houve uma polêmica 

provocada pelas denúncias do Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, ao 

questionar a mudança do processo de implantação deste Cartão e de sua tecnologia, antes 

mais simples e barata290. Ao ser questionado sobre o autor da denúncia disse que havia sido a 

Associação Brasileira de Informação em Saúde. Afirmou que o argumento da denúncia  

 

É a troca de uma tecnologia considerada mais simples e barata, pelos seus autores, 
por outra tecnologia, a partir de uma Portaria de novembro/98 e de uma publicação 
de licitação internacional, da qual essas pessoas consideram que hoje vem se 
implantando um modelo mais centralizador do que o anterior, com custo elevado e, 
adotando o que seria a visão de um Cartão mais voltado para o seguro-saúde, ou 
seja, informação e controle da questão, particularmente, financeira. O fato de isso 
estar vinculado a um processo já citado, no caso do DATASUS, como um processo 
privatizante, uma visão equivocada do SUS e contrária aos interesses que este 
Conselho tem defendido, acho que poderíamos conhecer melhor o que está por trás 
da implantação do Cartão, pois é uma iniciativa que apoiamos e consideramos 
importante, porém, existem controvérsias. São instituições sérias que estão 
envolvidas nessa denúncia (Ata da 85ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 8 de abril 
de 1999).  

 

Declarou ainda “que existe uma situação não esclarecida, a respeito de uma Portaria de 

novembro/98, mudando a tecnologia de implantação e criando uma licitação internacional e, 

acho que este Conselho poderia criar uma Comissão para averiguar o que está acontecendo” 

(idem).  A Conselheira Maria Angélica Gomes, representante do Ministério da Saúde interviu 

esclarecendo que “a questão de se fazer uma licitação internacional é justificada porque, parte 

dos recursos provém do REFORSUS e, qualquer recurso internacional superior a duzentos mil 

reais, precisa de licitação internacional” (idem).  

Muitos conselheiros se colocaram a favor da denúncia do representante da CUT, 

destacando-se a intervenção do Conselheiro Temístocles M. Neto, representante das 

Entidades Nacionais de Outros Profissionais da Área da Saúde:  

 

Acho muito natural o Jocélio levantar essas denúncias, pois está cumprindo o papel 
dele. Não é motivo para constrangimento, pois isso é exercer o papel de controle 
social. Acho que temos que definir isso. E, não é uma questão de ofensa ao 
responsável pelo projeto. Existe uma racionalidade do Estado e diretrizes do 
Governo Federal, que nos levam a investigar a fundo, qualquer suspeita de 
corrupção ou lobby. Não é questão de ofensa. Ofendidos ficarão os usuários do 

                                                 
290 Todas intervenções no Conselho foram transcritas integralmente por solicitação do Conselheiro representante 
da CUT, Jocélio Drummond. 



  198 

SUS, caso essas questões não sejam investigadas e corrigidas (Ata da 85ª Reunião 
Ordinária do CNS, de 7 e 8 de abril de 1999).   

 

E também nesta perspectiva o Conselheiro suplente Carlos Corrêa Martins 

representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores, colocou que nunca 

tinha visto 

Uma tentativa de coibir um conselheiro de dizer determinadas coisas, como vi aqui. 
O Conselho não veio aqui – me perdoe quem elogiou – mas, não é papel do 
Conselho ficar fazendo elogios. Acho que temos que vir para cá para criticar e 
levantar questões. A nossa obrigação é cobrar e, não, fazer elogios. Eu, por 
exemplo, que sou representante do movimento dos moradores, não tenho nenhuma 
condição de explicar o que é o Cartão SUS (idem).  

 

Ao final das discussões foi tirada uma Comissão de Conselheiros com o objetivo de 

realizar uma análise e avaliação mais completa para o Plenário do CNS sobre o projeto de 

implantação do Cartão-SUS, sob os ângulos das opções tecnológicas, dos custos e das 

diretrizes da Lei Orgânica da Saúde e NOB/96. Na reunião seguinte, a partir do relato desta 

Comissão foi aprovada a Recomendação nº 003/99, que recomenda a revisão no processo de 

definição do modelo do Cartão SUS a partir da revisão do edital de Concorrência  

Internacional nº 001/99 e da Portaria nº 219/99; da adoção de cartão simples com código de 

barras que identifique o cidadão junto aos serviços de saúde; e da utilização deste cartão 

apenas como a chave de acesso ao banco de dados de usuários SUS e às bases dos demais 

Sistemas de Informação em Saúde existentes. 

Na centésima segunda reunião do CNS o Secretário de Investimentos de Saúde do 

Ministério da Saúde informou “que o projeto do Cartão Nacional de Saúde passara por várias 

fases de elaboração, encontrando-se, hoje, na etapa final, com vistas à sua implementação” 

(Ata da 102ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de outubro de 2000). O Conselheiro suplente 

representante das Entidades Nacionais de Representação dos Médicos, Heder Murari Borba, 

ressaltou que “o Cartão–SUS poderia incorrer no risco de quebra do princípio da 

universalidade e manifestou posição contrária dos profissionais de saúde com relação à 

ausência de discussão sobre a remuneração dos mesmos (Tabela de Procedimentos do SUS) 

no âmbito do Cartão-SUS” (idem). A Conselheira Neide Regina Barriguelli, representante das 

Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência/FARBRA, manifestou o seu 

descontentamento com relação à não participação do CNS na elaboração do projeto do 

Cartão-SUS. Nesta reunião foi aprovada a proposta do Conselheiro Jocélio Drummond de 

criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento do processo de implementação do 

Cartão Nacional de Saúde.  Este Conselheiro sugeriu que fosse encaminhado ao Conselho 



  199 

Nacional de Saúde o Projeto do Cartão-SUS e que fossem estabelecidas parcerias com alguns 

dos gestores municipais onde está instalado o projeto-piloto, para adicionar informações, de 

forma a subsidiar o Grupo de Trabalho aprovado pelo Plenário (Cf.idem). 

O Doutor Gabriel Ferrato, diretor do Reforsus, apresentou na centésima décima nona 

reunião as perspectivas do Cartão, quais sejam:  

 

a) finalização da implantação do projeto nos municípios piloto até junho de 2003; 
b) cadastramento de cerca de 80 milhões de pessoas até o final do ano de 2002; c) 
formalização do uso do número do CNS como instrumento de identificação para as 
ações do MS, acesso ao sistema de medicamentos de alto custo, atendimento 
ambulatorial e hospitalar, programas de hipertensos, de diabéticos e humanização 
do parto, com o início dos correspondentes sistemas de informação de base para a 
incorporação do número do cartão; d) emissão de cartões para a população 
cadastrada, de forma a permitir acompanhamento de referência, a partir das 
modificações nos sistemas de base nacional (Ata da 119ª Reunião Ordinária do 
CNS, 8 e 9 de maio de 2002). 

 

 Na octogésima sexta reunião (5 e 6 de maio de 1999), o Reforsus foi abordado como 

informe no item “Convênio com o Banco Mundial – REFORSUS: o papel do CNS” pelo 

Conselheiro Jocélio Drummond que revelou que a CUT, ao realizar estudo sobre a ação do 

Banco Mundial no Brasil, “constatara que o convênio entre o Banco Mundial e o governo 

brasileiro citava o CNS como responsável político pela implantação do REFORSUS, ao nível 

nacional. Tendo em vista que o CNS não fora informado dessa responsabilidade e, 

considerando a gravidade do fato, sugeriu que o Plenário designasse conselheiros relatores 

para o tema”. O Plenário aprovou a sugestão, sendo eleito o próprio Conselheiro como relator 

(Ata da 86ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de maio de 1999). Durante a centésima décima 

nona reunião (8 e 9 de maio de 2002), ao ser apresentada a “Avaliação da Execução 

Orçamentária de 1999 – Tendências” o Conselheiro Jocélio Drummond solicitou 

esclarecimentos ao Secretário Executivo do Ministério da Saúde sobre o empréstimo 

efetuado, junto ao Banco Mundial, cujos recursos seriam destinados aos Programas de 

Nutrição e Atenção Básica. Este informou “que o Excelentíssimo Senhor Ministro Pedro 

Malan solicitara aporte de recursos para compor as reservas internacionais, tendo em vista a 

crise vivenciada no início do corrente ano, dos quais caberia, ao Banco Mundial, montante da 

ordem de nove bilhões de reais, porém, com a restrição orçamentária de que parte desses 

recursos fossem destinados à programas sociais” (Ata da 119ª Reunião Ordinária do CNS, 8 e 

9 de maio de 2002). 

Observa-se que os projetos financiados pelo Banco Mundial, com exceção do 

VIGI/SUS, foram apresentados ao Conselho após já estarem em andamento. Os 
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questionamentos levantados pelos conselheiros influenciaram na forma de aprovação dos 

mesmos ao exigirem que passassem pelas Comissões Bipartites e pelos Conselhos Municipais 

e Estaduais, possibilitando uma maior transparência na alocação de seus recursos e na sua 

implementação. Outro ponto levantado pelos conselheiros foi a solicitação de divulgação às 

camadas populares do material de prevenção da AIDS e de planilha de dados (RIPSA e RNIS) 

através da confecção de material apropriado. Apareceram questionamentos sobre a compra de 

preservativos a empresas estrangeiras e também foram levantados questionamentos sobre a 

desarticulação do Reforsus com a estrutura do Ministério da Saúde.  

As questões mais relacionadas diretamente ao conteúdo político do Reforsus foram 

feitas pelo conselheiro representante da CUT, exigindo o acesso ao Contrato efetuado entre o 

Banco Mundial e o Governo Brasileiro, a relação dos projetos aprovados por Estado, com os 

respectivos valores desembolsados e indagando sobre a mudança de tecnologia do Cartão sem 

justificativa plausível.  A atuação do CNS em relação aos projetos financiados pelo BM 

limitou-se ao acompanhamento das atividades já realizadas. Os Conselheiros não participaram 

na definição dos projetos, nem mesmo foram consultados sobre a necessidade de realizá- los. 

Entretanto, a denúncia feita pelo Conselheiro representante da CUT e o acompanhamento da 

implantação do Cartão SUS foi importante para evitar desperdícios de recursos com a compra 

de tecnologia estrangeira. 

No período de 1999 a 2002, foram registradas nas atas do CNS discussões em torno de 

dois projetos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): o Projeto de 

Capacitação de Conselheiros e Promotores da Justiça e o Programa de Profissionalização de 

Enfermagem (PROFAE). 

Este primeiro projeto teve como objetivo geral “aumentar a efetividade do controle 

social das ações e serviços de saúde e aprimorar a atuação dos Conselheiros e Promotores de 

Justiça, na formulação de estratégias e controle e execução das políticas” (Ata da 91ª Reunião 

Ordinária do CNS, 5 e 6 de outubro de 1999).  Os conteúdos básicos foram definidos através 

da colaboração de Conselheiros Estaduais e Municipais que possuíam experiência em 

capacitação (Cf. Ata da 92ª Reunião Ordinária do CNS, 10 de novembro de 1999).  

O Conselheiro Jocélio Drummond sugeriu que fosse realizada, além da capacitação 

horizontal, a capacitação vertical, isto é, por segmento. Na 92ª reunião foi designada uma 

Comissão do Conselho para acompanhar o andamento do projeto. E na 93ª reunião foi 

“aprovada Resolução, solicitando à Secretaria de Investimentos do MS esforço especial para 
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ampliar o número de estados no Projeto de Capacitação de Conselheiros e Procuradores de 

Justiça” (Ata da 93ª reunião Ordinária do CNS, 1 e 2 de dezembro de 1999). A 

Recomendação nº 017, de 02 de dezembro de 1999, recomenda à Secretaria de Investimentos 

esforço especial para a elevação da contrapartida do MS no financiamento do projeto de 

capacitação visando ampliar o número de unidades federadas beneficiadas. 

O valor total do projeto foi de aproximadamente dez milhões de reais e fora formulado 

pela Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde, Conselho Nacional de Saúde e 

Ministério Público. Foi monitorado por um “Comitê de Acompanhamento do Projeto”, 

composto por membros do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Ministério 

Público, o qual teve como principais atribuições “a análise e aprovação de subprodutos, o 

monitoramento do cumprimento do cronograma e o acompanhamento dos relatórios parciais” 

(Ata da 93ª reunião Ordinária do CNS, 1 e 2 de dezembro de 1999). Na 99ª reunião (5 e 6 de 

julho de 2000) foi aprovada a proposta de o CNS se articular com os Conselhos Estaduais de 

Saúde, estimulando-os a formarem seus respectivos Comitês de Acompanhamento do Projeto, 

sob a orientação de um Comitê de Acompanhamento Central. 

Houve um certo descompasso entre o Comitê de Acompanhamento do Projeto e o 

Projeto de Capacitação em si, em virtude da falta de discussão prévia dos conteúdos a serem 

abordados (Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CNS, 27 de fevereiro de 2002). A partir dos 

problemas detectados, propôs-se através da Resolução nº 20, de 4 de julho de 2002, que o GT 

de Capacitação de Conselheiros do CNS deveria: acompanhar o processo de formação de 

monitores; dar-se maior visibilidade ao contrato entre o Consórcio e o Ministério da Saúde 

através de divulgação na Home Page do Programa; e considerar a realidade e experiências 

locais durante o processo de execução do Programa, com acompanhamento dos Conselhos 

Locais.       

Diante da necessidade de construção de uma política nacional de educação permanente 

para conselheiros de saúde, o CNS aprovou a Recomendação nº 19, de 4 de julho de 2002, que 

recomenda ao CNS coordenar a elaboração e condução da Política Nacional de Capacitação de 

Conselheiros de Saúde, e que o financiamento da Política Nacional Educação de Conselheiros 

de Saúde deve ser assegurado nos orçamentos do Ministério da Saúde e das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde. 

Este projeto foi avaliado na última reunião do Conselho do ano de 2002. O Conselheiro 

representante das Entidades Nacionais de Portadores de Doenças Patológicas e Deficiências, 

Climério da Silva Rangel Júnior, destacou que estava claro que o método adotado no curso de 
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capacitação apresentara grandes problemas e não poderia ser copiado. O Coordenador do CNS, 

Nelson Rodrigues dos Santos, destacou que era consenso a necessidade de reformulação do 

modelo e da estrutura do Processo de Capacitação. Nesse sentido, colocou em votação o 

seguinte encaminhamento que fora aprovado por unanimidade: delegação ao GT para 

elaboração de proposta de reestruturação do Projeto, segundo a lógica do SUS, com base na 

experiência acumulada do acompanhamento do Projeto, independente de prorrogação do prazo 

para término do mesmo (Ata da 23ª Reunião Extraordinária do CNS, 11 e 12 de dezembro de 

2002). 

Em relação ao PROFAE, na 88ª reunião (7 e 8 de julho de 1999) surgiu um 

questionamento por parte do Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, do 

porquê da não participação de Instituições de Direito Público no PROFAE. A coordenadora 

deste Projeto explicou que 70% das verbas destinadas ao Projeto advinham do FAT e que a 

não participação de Instituições de Direito Público estava em conformidade com a 

metodologia estipulada pelo BID. Nota-se que a regra do BID é para repassar os recursos 

destinados ao Projeto para a rede privada realizar a profissionalização da enfermagem, 

ditando as normas da utilização dos recursos do Projeto, mesmo entrando com a menor 

contrapartida do financiamento do mesmo. 291 O Conselheiro Jocélio Drummond sugeriu que 

fosse elaborada Resolução, recuperando a criação de um Conselho Gestor do PROFAE, 

adequando o Projeto às demandas locais e permitindo que as bases filosóficas do SUS sejam 

contempladas na formação dos profissionais (Ata da 88ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 a 8 

de julho de 1999). Não há registro em ata da aprovação desta proposta.  Mas, nesta mesma 

reunião foi aprovada a “sugestão do Conselheiro Jocélio Drummond de elaboração de 

proposta de Resolução do CNS, recomendando a criação de Grupo de Trabalho para 

acompanhamento do PROFAE e enfatizando a necessidade de atendimento às demandas 

locais de estados e municípios” (idem). Esta proposta foi transformada na Recomendação nº 

009, de 8 de julho de 1999. 

4.1.2 REFORMA DO ESTADO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

                                                 
291 Doutor Gabriel Ferrato, Secretário de Investimentos e Gestão do Ministério da Saúde e Diretor do 
REFORSUS, informou na centésima décima nona reunião (8 e 9 de maio de 2002) que no componente I do 
Projeto referente a formação, o PROFAE estava em 1.805 municípios com turmas, com 81.837 alunos 
matriculados em 2001 e 25.000 alunos formados; 106.128 alunos matriculados em 2002 (até março) e estimativa 
de 137.117 alunos matriculados até junho/2002 com total de 5.801 turmas. Disse que o financiamento do 
PROFAE era de US$ 370 milhões e que o último cadastramento revelou que havia 245.074 profissionais a serem 
qualificados (Ata da 119ª Reunião Ordinária do CNS, de 8 e 9 de maio de 2002).  
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 No ano seguinte da publicação do documento que trata da reforma no setor saúde 

elaborado pelo Ministério da Saúde e pelo MARE - “Sistema de Atendimento de Saúde do 

SUS” – é que o CNS toma seu primeiro posicionamento relacionado mais diretamente292 

contra a Reforma do Estado e seu reflexo para o setor saúde através da Resolução nº 207, de 5 

de dezembro de 1996 (Anexo B). 

O posicionamento do CNS é de solicitação ao Governo Federal da suspensão da 

aplicação da reforma no setor saúde e de prazos para discutí- la e posicionar-se. É designado 

um Grupo de Trabalho para  

 

Analisar e discutir com o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração e 
Reforma do Estado – MARE e outras instâncias pertinentes as propostas de reforma 
em suas relações com a Saúde e o SUS, informando ao Plenário sobre suas 
características e impacto na política de saúde e na organização e gestão do SUS. O 
Grupo de Trabalho deverá concluir seu trabalho em 120 (cento e vinte) dias 
(Resolução nº 211 de 05 de dezembro de 1996). 
 

 Na sexagésima quarta reunião do CNS, realizada nos dias 2 e 3 de abril de 1997, 

acontece a visita do Ministro da Reforma do Aparelho do Estado, Bresser Pereira, para 

debater a Reforma do Estado e, principalmente, o seu reflexo na saúde. Na sua exposição 

destacou que dentro da visão geral da Reforma do Aparelho do Estado é que foi proposta, no 

segundo semestre de 1995, a reforma do SUS, que se transformou na NOB/96. Afirmou que  

 

A mesma foi baseada nesse sistema inglês, tendo sido discutida e aprovada pelo 
CNS, apresentando como idéia básica a do SUS, que é de manter a integralidade e 
tornar parte real o programa de municipalização, porém, como novidade, destacou o 
Ministro, propõe que os recursos federais do SUS passem a ser distribuídos aos 
municípios não na proporção de leitos existentes, mas na proporção da população 
existente, corrigidos pela sua história sanitária, e, em sendo  assim, o sistema seria 
controlado pela oferta de serviços de saúde dos hospitais e ambulatórios 
especializados, que descentralizados, receberiam AIHs de acordo com o número de 
leitos e o controle seria feito através da demanda. Frisou que nesse processo, cada 
município receberia sua verba e teria um sistema de atendimento básico (médico de 
família, posto de saúde, agentes comunitários ...) (Ata da 64ª Reunião Ordinária do 
CNS, de 2 e 3 de abril de 1997).  
 

O Ministro Bresser, explicou que “o termo ‘publicizar’ foi inventado para elucidar o 

que se pretende com a nova proposta de Organizações Sociais, que não seria privatizar nem 

estatizar, o significado ficaria entre privatizar e estatizar, ou seja, tornar público não estatal” 

(idem). Esta explicação expressa que um dos objetivos da Reforma do Estado é transferir para 

as Organizações Sociais a execução de serviços coletivos de responsabilidade do Estado, com 
                                                 
292 Indiretamente o CNS através da Resolução nº 155 já se posicionara contra a Reforma do Estado, pois um dos 
eixos desta era a quebra da universalidade das políticas sociais, inclusive a da saúde. 
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o repasse de recursos públicos, caracterizando a privatização via adoção de modalidade 

alternativa de gestão – terceirização, delegação etc.293 

Afirmou a necessidade de um novo modelo assistencial na saúde, “disse que não havia 

possibilidade de que fossem mantidos os hospitais estatais dentro do Estado, já que isso 

implicaria ter servidores públicos recebendo salários integrais com pequena ou grande 

demanda e recebendo aumento salarial sem que fosse considerada a disponibilidade 

orçamentária”. Bresser assegurou que  

 

As propostas objetivavam uma competição administrada. Um quase mercado [...] 
Salientou que a questão mais importante na NOB/96 é o sistema de atendimento 
básico, e a lógica de controle pela demanda depende, fundamentalmente, da 
existência de um sistema público quase estatal de entrada, que é o sistema de 
atendimento básico. De forma que o paciente para ir ao hospital público estatal ou 
privado terá, primeiro, que passar pelo atendimento básico. Este envolve dois 
aspectos: um sistema de triagem de entrada e outro de prevenção (Ata da 64ª 
Reunião Ordinária do CNS, de 2 e 3 de abril de 1997).  

 

O Ministro concluiu sua intervenção afirmando que “o século XXI será, sem dúvida, o 

século das Organizações Sociais, porque na área de saúde precisamos ter um sistema 

competitivo e descentralizado” (idem). 

 Durante o debate, destacou-se o posicionamento de conselheiros favoráve is e 

contrários à proposta das Organizações Sociais. O conselheiro representante do Ministério do 

Planejamento e Orçamento, Sérgio Francisco Piola, expressou sua preocupação no que se 

refere às Organizações Sociais “por temer que a proposta possa virar ‘uma centena de 

Sarahs’294 e que o processo de publicização, recebendo recursos públicos e atendendo outros 

planos de saúde, venha desenvolver um tratamento diferenciado, se não em termos de 

qualidade, mas em termos de agilidade e presteza, ou seja, os pacientes de convênios 

poderiam ter a prioridade no atendimento” (idem). O conselheiro representante da 

Comunidade Científica e da Sociedade Civil, Carlyle Guerra de Macedo, apesar de entender 
                                                 
293 De acordo com Carvalho e Santos (1998, p. 85), existem 8 modalidades de gestão no SUS: fundações de 
apoio, Estabelecimento Hospitalar Autônomo - EHA, Organizações Sociais, contrato de gestão, consórcios 
administrativos intermunicipais, empresa pública, participação do setor privado e terceirização. 
294 Referindo-se ao Hospital Sarah Kubitscheck, ou Associação das Pioneiras Sociais, Entidade de Serviço Social 
Autônomo de direito privado e sem fins lucrativos que se caracteriza por ter um contrato de gestão celebrado 
com o Ministério da Saúde. Este contrato está previsto na Lei n° 8.246, de 22.10.91, que criou a obrigação, para 
a União, de celebrar permanentemente contrato de gestão com as Pioneiras Sociais. De acordo com Carvalho & 
Santos (1998, p.91-93) as organizações sociais, em muito se igualam à Associação das Pioneiras Sociais: - 
assunção de serviços públicos extintos, bens e servidores, recursos públicos, celebração de contrato de gestão - 
diferenciando-se no tocante à sua criação, uma vez que foi criada por lei e a outra será criada pelo particular, 
ainda que no interesse da Administração. As Pioneiras Sociais prestam serviços de saúde gratuitos à população, 
com recursos e bens públicos. 



  205 

que a saúde não deva sair da égide do poder público, para que não fiquem subordinados os 

seus interesses aos da atividade privada que, fundamentalmente, é a geração do lucro, 

manifestou-se favorável às Organizações Sociais, desde que haja controle sobre o sistema 

(idem). A conselheira representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Zilda Arns 

Neumann, também concordou com a idéia das Organizações Sociais “desde que os 

administradores públicos que deverão gerenciar o projeto tenham o preparo necessário” 

(idem). 

O posicionamento mais firme contrário à proposta da reforma no setor saúde foi da 

conselheira suplente representante da Central Única dos Trabalhadores, Elizabeth Vieira M. 

da Silva, ao afirmar que “a CUT defende o SUS, tal como está contido na Lei Orgânica de 

Saúde. Lembrou que quando se fala em Organizações Sociais, o sistema deixa de ser único, 

articulado e estatal”. Fazendo uma crítica ao “sistema de atendimento básico” proposto como 

modelo assistencial, “referiu-se à diferença entre a assistência básica e o atendimento integral, 

dizendo ser um dos princípios básicos do SUS, o atendimento integral da população. A 

propósito, denunciou o caso do hospital de Caxias do Sul/RS, que o governo estaria propondo 

repassá- lo à Universidade mesmo que o CMS e o CES tenham se pronunciado favoráveis à 

gestão estatal”. Também, indagou “Por que construir outras alternativas se o SUS, quando 

gerenciado dentro da proposta da reforma sanitária, tem dado certo”? Solicitou “que não fosse 

tomada nenhuma decisão com relação às reformas que digam respeito à saúde sem antes as 

mesmas serem discutidas no CNS. Afinal, isso também seria controle social”. E, por fim, 

“falou que a CUT entende que deva haver mudanças no serviço público, porém, voltadas para 

o término do clientelismo político” (Ata da 64ª Reunião Ordinária do CNS, de 2 e 3 de abril 

de 1997).  

 Nesta mesma reunião houve a apresentação da Secretária da Reforma do Estado-

MARE, Dra. Ângela Santana, do Assessor do Ministro do MARE, Dr. Paulo Modesto, e da 

especialista em Direito Administrativo/SP, Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri. A primeira 

“historiou o processo de formulação da proposta das Organizações Sociais, que teve início no 

dia 2 de janeiro de 1996 [...] Ressaltou que a proposta estava voltada para o cidadão-cliente, 

procurando aproximar o serviço público desse cidadão” (idem). Os conselheiros que se 

pronunciaram após as exposições, questionaram a necessidade das Organizações Sociais indo 

de encontro a esta proposta. O conselheiro representante do Conasems, Gilson Cantarino, 

colocou que “a mim frustra, como gestor municipal [...] de que o passo que vai garantir que 

um hospital seja melhor terá que ser o passo de desvinculá- lo da gestão pública”. A 
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conselheira representante dos profissionais de saúde, Albaneide Maria Lima Peixinho, 

questionou por que o Governo, ao invés de “querer reinventar a roda”, não investia no SUS 

(idem).  

O Conselheiro Waldir Paiva Mesquita, representante da Federação Nacional dos 

Médicos (FENAM), apontou contradições entre o discurso e a prática do Governo com 

relação às questões sociais, pois, no seu entender, “ao contrário do discurso pelo social e pelo 

público, a proposta das Organizações Sociais representava um passo para a privatização dos 

serviços de saúde, entre outros, por possibilitar a venda desses serviços para complementar os 

recursos públicos que vierem a receber via contrato de gestão” (idem). Defendeu o SUS ao 

afirmar “que a sociedade não poderia abrir mão da universalidade e da integralidade do SUS, 

por serem direitos básicos do cidadão estabelecidos pela Constituição”. Encerrou sua 

intervenção “dizendo que ficaria otimista e esperançoso se o esforço de criar modelos novos 

de gestão fosse direcionado para a implantação do SUS, uma proposta discutida em todo o 

país, criada democraticamente e que onde está implantada de fato vem apresentando 

excelentes resultados”. O conselheiro representante da Comunidade Científica e Sociedade 

Civil, Mozart de Abreu e Lima, questionando a necessidade das Organizações Sociais, 

afirmou “que o SUS tinha dificuldades gerenciais, mas que somente esse fato não justificava a 

criação de um novo ente para gerir o sistema de saúde” (Ata da 64ª Reunião Ordinária do 

CNS, de 2 e 3 de abril de 1997).  

Ao final, a Secretária da Reforma do Estado -MARE, Dra. Ângela Santana, deixou 

clara a intenção do governo de desresponsabilizar o Estado da execução da política de 

educação e saúde com a proposta de reforma ao afirmar “que era dever do Estado financiar 

saúde e educação, mas não cuidar da execução” (idem). 

O relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho do CNS sobre Reforma do Estado e sua 

influência no SUS designado pela Resolução nº 211, foi apresentado na sexagésima quinta 

reunião ordinária do CNS, realizada nos dias 07 e 08 de maio de 1997, pelo conselheiro 

representante do Conasems, Gilson Cantarino, relator da matéria e encarregado de analisar e 

discutir junto ao Ministério da Saúde - MS, Ministério da Administração e Reforma do Estado 

- MARE e às instâncias pertinentes, as propostas de Reforma do Estado em suas relações com 

a saúde e o SUS. O teor do relatório foi na direção de discordar da implantação das 

Organizações Sociais.  

A aprovação deste relatório expressou a posição do CNS em defesa do SUS e de 

resistência às Organizações Sociais, entendidas como instrumentos que conduzem à 
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privatização da saúde. Consideraram que, na área da saúde, “o SUS já significa uma reforma 

do aparelho do Estado” (idem). As propostas do referido relatório foram assumidas pelo CNS 

e transformadas na Resolução nº 223, de 7 de maio de 1997 (Anexo C), que ressalta que “há 

vários aspectos na proposta das OS que são conflitantes com as disposições constitucionais” e 

que “a proposta das OS não explicita as formas de relação entre os diferentes segmentos da 

clientela (SUS, convênio, seguros, etc...) podendo colocar em risco os princípios de 

universalidade, integralidade e eqüidade”. 

Na sexagésima sexta reunião (4 e 5 de julho de 1997) a relatora do Grupo de Trabalho 

sobre Reforma do Estado e sua influência no SUS, Conselheira representante da SBPC, Rita 

Barata, informou que  

 1) a Comissão estabelecida para discutir as Organizações Sociais se reuniu com o 
MARE e recebeu a última versão de Minuta do Projeto de Lei da Formação das 
Organizações Sociais, já com incorporação de algumas questões debatidas no plenário 
do Conselho; e 2) O MARE está aberto para continuar dialogando e incorporando 
sugestões do setor saúde (Ata do CNS da 66ª Reunião Ordinária de 4 e 5 de julho de 
1997).  
 

Nota-se que o Grupo de Trabalho passa de uma posição contrária à criação das 

Organizações Sociais para uma posição de negociação de modificações no Projeto de Lei de 

sua Institucionalização. Ao tempo em que nesta mesma reunião é aprovada por unanimidade 

uma minuta de consulta, elaborada pelo Conselheiro Gilson Cantarino, a respeito das duas leis 

de criação das Organizações Sociais já em vigor no Pará e na Bahia para ser encaminhada ao 

Ministério Público e ao Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão. O questionamento central 

de tal minuta é a possibilidade de existir leis estaduais autorizando o funcionamento de 

Organizações Sociais antes da criação da Lei Federal, demonstrando um certo grau de 

rejeição a estas organizações.  

Também nesta reunião o conselheiro representante do Ministério do Planejamento e 

Orçamento, Sérgio Francisco Piola, perguntou ao Ministro da Saúde Carlos C. Albuquerque 

se ele conhecia o posicionamento do CNS a respeito da proposta das Organizações Sociais e 

informou que “nos contatos com o MARE, tomou conhecimento de que o Governo pretende 

encaminhar a proposta de Organizações Sociais talvez sob a forma de Medida Provisória e 

que o Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, seria o primeiro” (idem). Destacou, 

portanto, “a necessidade de um melhor entendimento porque ao mesmo tempo em que o 

Conselho está tomando algumas posições, o Ministério toma outras” (idem). O Ministro 

afirmou que as Organizações Sociais no âmbito do Ministério da Saúde estavam “congeladas” 

porque este assim como o Governo do Rio Grande do Sul, não concordaram com a proposta 
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do MARE para o Hospital Presidente Vargas. “Informou, portanto que o MS, o MARE e o 

Governo do Rio Grande do Sul estão rediscutindo e tentando fazer algo mais real. 

Comprometeu-se que, quando a proposta em referência ficar pronta, será submetida à 

discussão no CNS, devendo ser considerada como uma proposta experimental do MARE” 

(idem). Com esta colocação, o Ministro já atesta que o referido hospital se tornará uma 

Organização Social e que o papel do CNS será apenas de discutir a proposta quando esta já 

estiver pronta, secundarizando o seu papel de definidor da política de saúde. 

Na sexagésima sétima reunião do CNS, realizada nos dias 2 e 3 de julho de 1997, o 

posicionamento do CNS fica mais claro em relação às Organizações Sociais quando os 

componentes do GT do CNS (Conselheiros Gilson Cantarino e Sérgio Piola), que haviam se 

reunido com os representantes do MARE, expuseram os pontos de modificação na proposta 

original das Organizações Sociais, que conseguiram negociar e modificar:  

 

1) quanto ao risco na constituição de uma associação com 2 ou 3 pessoas que 
passariam a pleitear uma Organização Social, o mesmo foi afastado, explicando que 
o processo será aberto; 2) quanto à subordinação das Organizações Sociais ao SUS, 
informou estar assegurado em Lei; 3) quanto à articulação destas unidades 
autônomas com o Sistema de Saúde, foi sugerido que na própria negociação de um 
Contrato de Gestão houvesse representantes também do SUS, a nível Estadual e 
Municipal, onde aquela instituição estaria inserida, destacando o momento 
importante de definição da missão e do papel da instituição; 4) quanto à cobrança 
ou não de pacientes de Planos e Seguros Saúde, colocou que dependeria da opinião 
da área da saúde de cobrar ou não e que as Organizações Sociais deveriam atender 
somente pacientes do SUS; 5) que a equipe do MARE tem se posicionado aberto à 
discussão; 6) que a proposta vem sendo aprimorada; e 7) quanto a outras formas de 
autonomia, como o caso dos Hospitais Universitários e das Fundações Privadas de 
Apoio, onde já estaria havendo duas demandas e sem nenhuma regulação por parte 
da saúde, caberia maiores discussões  (Ata da 67ª Reunião Ordinária do CNS, 2 e 3 
de julho de 1997).  

 

Depois o conselheiro Gilson Cantarino fez uma pergunta ao Plenário do Conselho que 

expressa as alternativas em que este deveria opinar: “se a comissão do CNS continuaria com 

esta interlocução, contribuindo para aprimorar o projeto do MARE ou se o projeto não atende 

o que o CNS propõe, cessaria esta contribuição?” Pelo registrado em ata, apenas o conselheiro 

representante da Comunidade Científica e Sociedade Civil, Willian Saad Hossne, afirmou que 

“o grupo continuaria trabalhando” (idem). Esta afirmativa implicou em uma posição assumida 

pelo Conselho de negociação em relação ao projeto do MARE, e não de oposição.  

O referido Grupo de Trabalho do CNS, retomou o seu trabalho em março de 1999 e 

apresentou o relatório “Reforma do Estado e Repercussões para o Sistema Único de Saúde” 

na 92ª reunião deste Conselho realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 1999, o qual foi 
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aprovado por unanimidade. Este relatório foi apresentado pelo coordenador do GT, 

Conselheiro Sérgio Francisco Piola, representante do Ministério do Planejamento e 

Orçamento, e foi preparado a partir de reuniões com especialistas em direito administrativo, 

do resultado das análises de algumas experiências de gestão realizadas pela ABRASCO, que 

teve convênio com o CNS para este fim, como também a partir das alterações constitucionais 

referentes à reforma administrativa, da Lei federal nº 9.637 que dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organizações Sociais e da Lei Complementar nº 846 do estado de São Paulo 

que dispõe sobre o mesmo assunto.  

Ele apresentou, de forma geral, posições dúbias em relação às Organizações Sociais, 

pois, apesar de afirmar a manutenção das restrições colocadas em posicionamento anterior do 

CNS, sugere “aos gestores do SUS a elaboração de estudos relacionados à aplicabilidade das 

formas jurídicas empresa e sociedades civis de interesse público, para a área da saúde, entre 

outras opções contempladas nas alterações constitucionais introduzidas pela Emenda 19” 

(Relatório “Reforma do Estado e Repercussões para o Sistema Único de Saúde”, de novembro 

de 1999). Também considera a alternativa mais correta para a gestão das unidades de saúde 

pública “a gestão pública, por administração direta, indireta e fundacional (a partir dos 

instrumentos de gestão definidos na legislação do SUS), com efetivo controle social e 

financiamento assegurado pelo Sistema Único de Saúde”. Esta administração indireta e 

fundacional abordada, abre um precedente perigoso para a privatização, permitindo o repasse 

de recursos públicos para a rede privada administrar, além de outros riscos apontados pelo 

próprio relatório:  

 

 Quaisquer que sejam as modalidades jurídicas, organizacionais ou instrumentos 
administrativos que possam ser adotados para conferir maior autonomia às unidades 
públicas de saúde visando torná-las mais eficientes, têm como principal risco a 
institucionalização das desigualdades no acesso em virtude da possibilidade de 
discriminação no atendimento (idem).  

  

Quanto à terceirização este relatório também não tem uma posição contrária clara, 

apenas faz a constatação de que “formas variadas de terceirização têm sido criadas na 

formação de ‘quadros paralelos’ para a execução de determinados programas como o PACS, 

PSF e o de controle do vetor da dengue, por exemplo” (idem). Constata também que 

“progressivamente, quem gere recursos públicos e quem presta os serviços públicos são 

entidades distintas, havendo uma multiplicidade de formas de terceirização através de 

empresas privadas, cooperativas gerenciais ou de profissionais, contratação temporária, 
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comissionamentos e vínculos formais” (idem). O relatório aponta a necessidade de maior 

flexibilidade na gerência de unidades de saúde, sobretudo nas de maior porte e recomenda 

“incentivar a elaboração de anteprojetos para legislação infraconstitucional e/ou emendas 

constitucionais naqueles pontos em que há possibilidade de conferir flexibilidade gerencial, 

participação social e maior controle de resultados na administração de serviços do SUS” 

(idem).   

Pelo exposto, observam-se contradições na posição do CNS em relação às 

Organizações Sociais. No primeiro momento, a rejeição integral ao projeto do MARE, e num 

segundo momento passa a negociar a inserção de modificações na sua proposta original, 

aceitando as OS com algumas restrições. 

Entretanto, ressalta-se a posição contrária do CNS às experiências de novas formas de 

gestão implantadas no período estudado, as quais apontam para a terceirização, delegação e 

privatização de unidades de saúde em consonância com as orientações do Banco Mundial, 

como será abordado no item 4.1.3, mais adiante.  

 

4.1.2.1 A REFORMA NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

A proposta de reforma do MARE também abrangeu a área administrativa do 

Ministério da Saúde expressa no “Plano de Metas Prioritárias da Saúde”, o qual foi ponto de 

pauta da sexagésima sétima reunião ordinária do CNS, ocorrida nos dias 02 e 03 de julho de 

1997. Com a presença do Ministro da Saúde este plano foi apresentado pelo seu responsável 

no Ministério da Saúde, Dr.Januário, que expôs as suas três etapas. A primeira etapa da 

reestruturação estava inserida no programa de reestruturação e qualidade do Poder Executivo 

como um todo, e a segunda etapa já seria uma revisão da estrutura do Ministério a partir dos 

parâmetros do Plano Diretor da Reforma do Estado. “Nessa parte, asseverou, que o MS faria 

uma negociação, tendo como foco a etapa de rearranjo estrutural, as características do sistema 

de saúde e como gestor federal do SUS. A terceira etapa, configurada no processo de 

discussão, segundo suas previsões, só iniciaria em setembro e dezembro gerando assim a nova 

estrutura regimental do MS” (Ata da 67ª Reunião Ordinária do CNS, 2 e 3/7/1997). Dentro do 

ajuste preliminar, expôs as grandes reformas procedidas, “que seriam: 1) criação da Secretaria 

de Políticas de Saúde de Avaliação; 2) criação da Secretaria de Projetos Especiais de Saúde; 

3) autorização para reorganização da CEME e INAN”. Foi ao Gabinete do Ministro que 

“coube a formação de um Conselho Gestor de recursos (financeiros ou de energia, de 
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prioridade de ação para analisar as demandas das entidades diretas e vinculadas), programas 

financiados pelos organismos nacionais e internacionais” (idem). 

Na septuagésima quinta reunião ordinária do CNS foi discutida a nova estrutura 

regimental do Ministério da Saúde, terceira etapa do referido “Plano de Metas Prioritárias da 

Saúde”. Esta nova estrutura havia sido publicada através do Decreto nº 2.477/98 em 28/01/98 

que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 

Funções Gratificadas do MS e de outras providências. Foi apresentada ao Plenário do CNS 

pelo responsável por esta etapa no Ministério da Saúde, o qual afirmou que “a estrutura 

pretendeu organizar o Ministério da Saúde de forma tal, que fosse permitido solidez e 

entrelaçamento das ações desenvolvidas. Além disso, disse ter a reforma da estrutura do MS, 

como pano de fundo, a reforma do aparelho do Estado Brasileiro, proposta pelo MARE, 

através do Ministro Bresser Pereira” (Ata da 75ª Reunião Ordinária do CNS, 1 e 2 de abril de 

1998). Apresentou os quatro pontos principais da reforma procedida no MS:  

 

1) Informática, caracterizado pelo DATASUS [...] 2) Departamento de Controle, 
Avaliação e Auditoria - DCAA [...] 3) Vigilância Sanitária, envolvendo o 
Departamento de Controle e Fiscalização, que fará inspeção, fiscalização e controle 
de qualidade sanitária de produtos e de serviços e o Departamento de Saúde 
Complementar, que atuará sobre a regulamentação dos planos de saúde, [...] 4) 
extinção da Secretaria de Projetos Especiais de Saúde, que ocorreu pelo próprio 
caráter transitório da mesma. Foram então os projetos agrupados no Departamento 
de Gestão de Políticas Estratégicas da Secretaria de Políticas de Saúde (idem).  
 

Observa-se a total regência do MARE na condução da reforma administrativa do 

Ministério da Saúde. Nas palavras de um dos coordenadores deste processo “está sendo 

desenvolvido um trabalho inicial de melhoria de gestão, com algumas avaliações sendo 

procedidas, em parceria com o MARE e que estão sendo verificados, em conseqüência, 

aspectos de melhoria de gestão” (idem).  

Os conselheiros procederam a críticas a tais reformas, principalmente no que diz 

respeito às mudanças regimentais do CNS que alteram sua finalidade. O Conselheiro 

Temístocles Marcelo Neto, representante das Entidades Nacionais de Outros Profissionais da 

Área da Saúde, destacou a “necessidade de compatibilização do Decreto 2.477/98, que através 

de modificações deveria ser adequado às leis 8.080 e 8.142. Referiu que o MS extingue 

Coordenações Técnicas, colocando órgãos diluídos em seu lugar, como Assessorias, sem 

possibilidade de controle” (idem). Alertou para a “modificação da finalidade do CNS, o que 

contraria a legislação em vigor. Propôs também a prorrogação dos prazos dos regimentos, 

com modificações diversas no decreto, compatibilizando-o com as leis orgânicas” (idem). A 
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conselheira Zilda Arns, representante da CNBB, “estranhou receber o decreto, sem que o 

mesmo houvesse sido discutido no CNS. Disse não ter havido amadurecimento da proposta, 

necessitando ainda de maior discussão. Aproveitou para falar na Comissão de rediscussão do 

Regimento Interno do CNS, com prazos já estabelecidos para conclusão de seus trabalhos, 

diferentes daqueles do MS” (idem).  

A conselheira Albaneide Peixinho, representante das Entidades Nacionais de Outros 

Profissionais da Área da Saúde, afirmou que há choque entre o Decreto e a legislação em 

relação às competências do CNS, foi banida a sua finalidade de intervir nos recursos 

econômicos e financeiros e propôs que houvesse modificações do Decreto para 

compatibilização com a legislação vigente. Nesta mesma direção, o conselheiro Gilson 

Cantarino, representante do Conasems, referiu que há pontos no Decreto, que conflitam com 

as leis 8.142 e 8.080. Diante deste impasse, nesta reunião foi aprovada a Resolução nº 274, de 

2 de abril de 1998 (Anexo D), que resolve a “realização de uma Oficina de Trabalho do 

Conselho Nacional de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, com objetivos de 

acordar sobre os aspectos da Es trutura Regimental do MS, os quais exigem a 

compatibilização das responsabilidades do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério da 

Saúde com as Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, e de propor, se necessário, alterações no Decreto 

nº 2.477/98”. 

Observa-se a tentativa do governo de limitar as atribuições do CNS, através do 

Decreto 2477/98 que feria as Leis Orgânicas da Saúde, e impunha um novo regimento que 

desconsiderava toda uma discussão da Comissão de reestruturação do Regimento Interno do 

CNS. A reação do Conselho através da Resolução nº 274 e das discussões subseqüentes 

influenciaram na reviravolta do regimento do CNS que foi aprovado no Plenário na reunião 

dos dias 2 e 3 de dezembro de 1998 incorporando as propostas dos conselheiros e mantendo 

as atribuições dadas em lei.   

Outro aspecto que causou uma reação por parte do CNS em relação à referida reforma 

na estrutura do Ministério da Saúde, foi terceirização de algumas funções do DATASUS. Na 

octogésima quinta reunião o Diretor do DATASUS apresentou o documento “Termo de 

Referência”, destacando os Produtos do DATASUS, que seriam habilitados para as empresas:  

 

 1) HOSPUB – Sistemas Integrados de Informatização de Ambiente Hospitalar 
(compostos de sete módulos); 2) SIGAB – Sistema de Gerenciamento de Unidade 
Ambulatorial Básica; 3) CMC – Sistema Central de Marcação de Consultas; e 4) 
HEMOVIDA – Sistema de Gerenciamento de Unidades Hemoterápicas (Ata da 85ª 
Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de abril de 1999).  
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A partir da exposição da preocupação do Conselheiro representante da Comunidade 

Científica e Sociedade Civil, Carlyle G. Macedo, em relação à mistura de interesses privados 

e interesses públicos durante a implantação do projeto, o CNS aprovou Moção nº 001, de 8 de 

abril de 1999, manifestando preocupação quanto a política do DATASUS em terceirizar 

algumas de suas funções.  

 

4.1.3 AS NOVAS FORMAS DE GESTÃO NA SAÚDE  

 

No período estudado, aparecem algumas inovações na gestão de unidades de saúde que 

vão de encontro ao modelo assistencial preconizado pelo SUS e apontam para uma tendência à 

privatização e de repasse da gestão para Organizações Sociais, dentro do proposto pelo Banco 

Mundial. O CNS acompanha essas novas formas de gestão dentro do sistema público e posiciona-

se contrário. 

Na sexagésima quarta reunião do CNS, realizada nos dias 2 e 3 de abril de 1997, no item 

11 – “Novas formas de gestão de Unidades Assistenciais – Cooperativas: PAS – Plano de 

Assistência à Saúde – SP”, o Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Dr. Masato Yokota, 

atendendo ao convite deste Conselho, apresentou um relatório da situação do PAS desde a sua 

criação. Também foi feita a apresentação do representante do Conselho Federal de Medicina, Dr. 

Pedro Paulo Monteleone, expondo sua análise do PAS. Considerou-o “sui generis desde o seu 

lançamento, por ter conseguido que todas as entidades representativas médicas o repudiassem, o 

que vem ocorrendo até hoje” (Ata da 64ª Reunião Ordinária do CNS, 2 e 3 de abril de 1997). 

Ressaltou que as concepções presentes na formulação do PAS têm como pressuposto a falência 

do sistema público e “se baseia nas propostas de agências econômicas internacionais, dentre elas 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, para os países 

subdesenvolvidos, tratando-se de uma lógica perversa, pois o Estado acabaria arcando com os 

programas de alto custo” (idem). Afirmou “que as entidades têm motivos filosóficos e não 

políticos para se posicionarem contrárias, como a quebra da integralidade e do controle social, 

tanto que hoje o PAS se vê às voltas com superfaturamentos e outros problemas” (idem). Quanto 

ao controle social, ressaltou que o PAS não reconhece o Conselho Municipal de Saúde, resultando 

na “dificuldade do Secretário de controlar o nepotismo e o superfaturamento, o que demonstraria 

que as entidades não podem funcionar sem controle social”. Acrescentou que  
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 A repercussão sobre o atendimento não foi favorável, com serviços parcialmente 
desativados na periferia, sobrecarregando as unidades; não houve alívio na demanda de 
atendimento básico primá rio e ambulatorial e nem hospitalar, pois o PAS apresenta 
resolutividade muito baixa, própria do sistema de cooperativa que quanto menos gasta 
mais lucro tem, levando a número alto de atendimentos com baixa resolutividade (Ata 
da 64ª Reunião Ordinária do CNS, 2 e 3 de abril de 1997). 

 

As intervenções dos conselheiros foram no sentido de também criticarem o PAS e 

defenderem o SUS. A Conselheira Elisabeth Vieira Matheus da Silva, representante da CUT, 

colocou que os recursos investidos em saúde pelo Município  de São Paulo poderiam ser usados 

para construir o SUS, “pois já se tem exemplos que o SUS pode ser bem sucedido com gestores 

comprometidos” (idem). 

O Conselheiro Gilson Cantarino, representante do Conasems, comentou que o modelo 

em questão terceiriza a porta de entrada do sistema e questionou  

 

 Sobre como assegurar a integralidade das ações e como fazer funcionar a referência e 
contra referência, como assegurar um bom acúmulo de experiência profissional e a 
estabilidade da relação do profissional com a população, sobre como foi feita a 
adscrição, sobre como foram feitos os indicadores de acompanhamento e finalmente 
como o Senhor Secretário via o sistema de responsabilidade compartilhada (Ata da 64ª 
Reunião Ordinária do CNS, 2 e 3 de abril de 1997). 

 

O Secretário respondeu afirmando que “não falam em terceirização, mas em 

responsabilização compartilhada, pois haverá prestação de contas devidamente fiscalizada” 

(idem). 

O Conselheiro Antônio Sabino dos Santos, representante da Confederação Nacional das 

Associações de Moradores, perguntou “por que o Município de São Paulo não adotou o SUS, não 

comungou com a linha de defesa do SUS, notando-se prepotência e desrespeito à Lei Orgânica da 

Saúde e à NOB, principalmente quanto ao controle social” (idem). O Secretário respondeu, 

encerrando a sua participação na reunião, “que não está contra o SUS e que o objetivo seria a 

integração do seu sistema de gestão com o SUS, inclusive sugerindo nova modalidade para a 

NOB” (idem). 

Semelhante à experiência do PAS de São Paulo fo i criado em 30.06.97, conforme Lei 

Estadual nº 174, no estado de Roraima, o Plano de Assistência Integral - Saúde (PAI-S). A partir 

de denúncias de irregularidades chegadas ao CNS, a Conselheira Elizabeth Vieira Matheus da 

Silva, representante da CUT, fez uma visita a Roraima para analisar a situação deste Plano e 

apresentou um relatório na septuagésima terceira reunião do CNS, realizada nos dias 4 e 5 de 

fevereiro de 1998, cuja conclusão destaca várias irregularidades no PAI-S. Nesta reunião foi 

oficializada a posição contrária do CNS acerca da questão, na forma de Resolução, para ser 
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encaminhada à Justiça Federal do Estado de Roraima. Essa foi aprovada com 03, abstenções dos 

Conselheiros Omilton Visconde, representante da Confederação Nacional da Indústria (industrial 

de medicamentos), Carlos Ferreira, representante da Confederação Nacional do Comércio, e 

Lucimar Rodrigues Coser Cannon, representante do Ministério da Saúde. Esta Resolução nº 271, 

foi alterada por solicitação da Conselheira Elizabeth Vieira na septuagésima quinta reunião do 

CNS, realizada nos dias 1 e 2 de abril de 1998, transformando-se na Resolução nº 273, através da 

qual o Conselho manifestou sua satisfação em “verificar a ação pública impetrada pelo Ministério 

Público Federal e Ministério Público do Estado de Roraima, uma vez que tal ação condiz com a 

defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde defendidas no âmbito deste 

Conselho” e solicitou ao “Ministério da Saúde que efetivamente administre os recursos 

financeiros federais destinados ao SUS do Estado de Roraima, considerando que o mesmo 

encontra-se no momento legalmente incompetente para administrá- los, buscando regularizar a 

situação à luz da legislação sanitária brasileira” (Resolução nº 273, de 2 de abril de 1998). 

 Na sexagésima quinta reunião do CNS, realizada nos dias 7 e 8 de maio de 1997, no 

ponto de pauta sobre as “novas formas de gestão de unidades assistenciais – outras 

experiências”, foram apresentadas as experiências do estado do Pará e do Tocantins. O 

Secretário Estadual de Saúde do Pará apresentou  

 

Gestões  relativas à experiência do Estado, na montagem de Organizações Sociais. 
Relatou que o Governo do Estado criou um Comitê de Reforma do Estado agregado 
à Secretaria do Planejamento e, com isso foram delineadas questões para 
viabilização de Reforma Administrativa do Pará. Considerou que o Estado do Pará 
foi um dos primeiros em criar legislação versando sobre Organizações Sociais. 
Enfatizou a necessidade de haver reforma no modelo assistencial administrativo 
público (Ata da 65ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de maio de 1997).  

 

Expôs as unidades que poderiam constituir uma Organização Social, como sendo:  

 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, Hospital dos Servidores do Estado, 
Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Clínicas Paes Viana. Finalizou 
informando que a matéria vem sendo discutida no Conselho Estadual de Saúde, 
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, Sindicato dos Médicos e em 
entidades da sociedade civil organizada (idem). 

 

O Secretário Estadual de Saúde do Tocantins relatou que o Modelo de Gestão de 

Saúde adotado no Estado é chamado de “Hospital Comunitário” e “representa uma união do 

que chamamos de Santas Casas com participação ativa do Governo e das Comunidades locais, 

cumprindo as 4 (quatro) qualidades: curativa, preventiva, de educação e pesquisa” (idem). 

Ressaltou que em 1995 a Secretaria de Saúde foi buscar apoio técnico junto à Confederação 
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das Misericórdias do Brasil, objetivando a profissionalizar gerências de unidades de saúde do 

Estado, firmando “contrato entre o Governo de Tocantins e a Sociedade Beneficente São 

Camilo onde convênios foram montados para gestão em parceria nos Hospitais do Estado” 

(idem). 

Os conselheiros posicionaram-se contrários à primeira experiência apresentada relativa 

às Organizações Sociais, e curiosos em relação à experiência do Tocantins. Com exceção do 

Conselheiro Alberto Komora, representante das Entidades Nacionais de Prestadores de 

Serviço de Saúde, que concordou com a busca de um modelo adequado, comentando 

experiências em outros países. Entretanto, “reforçou a necessidade de cautela na reformulação 

do sistema/organizações sociais” (idem). O Conselheiro Mozart de Abreu Lima, representante 

da Comunidade Científica e Sociedade Civil “posicionou-se contrário à transformação das 

entidades em Organizações Sociais. Defendeu a Constituição Pública e o SUS. Sugeriu que 

seria melhor revisar a legislação em vez de ir a busca de soluções inconstitucionais para 

resolver o mau funcionamento da administração pública” (Ata da 65ª Reunião Ordinária do 

CNS, 7 e 8 de maio de 1997).  

O Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, também se posicionou na 

defesa do SUS e contrário à privatização. Comentou que “a transferência de gestão ou 

gerenciamento de público para privado não significa sucesso administrativo. Referiu que 

existem alternativas de melhoria dentro do SUS; que não existe privatização sem fins 

lucrativos; e que os serviços que corrigiram as falhas e adotaram a NOB têm obtido êxito” 

(idem). O Conselheiro Gilson Cantarino, representante do Conasems, sugeriu que “questões 

de regulação do Sistema de Saúde deveriam ser discutidas no CNS antes de obterem maiores 

avanços” (idem). Essa sugestão, se aprovada, seria de grande importância dando poderes ao 

CNS de impedir, ou mesmo, dificultar a multiplicação de formas de gestão que vão de 

encontro ao SUS. Esse Conselheiro também “mostrou-se preocupado com a situação no Pará 

por se antecipar ao MARE na busca de solução sem que o processo seja aprofundado a nível 

nacional, acreditou ser precipitado” (idem). Valorizando o SUS “colocou-se à disposição para 

trazer ao CNS, experiência positiva de gestão hospitalar no serviço público” (idem). 

Ao final, o Conselheiro Jocélio Drummond apresentou uma proposta de Resolução 

relativa ao Estado do Pará que gerou discordância e não foi aprovada no Plenário do 

Conselho:  

1º) que o governo do estado busque alternativas e consulte os municípios quanto à 
municipalização das unidades de saúde, dentro dos princípios da NOB; 2º) caso não 
haja interesse, que a transformação de entidades em Organização Social seja 
aprovada no CES; e 3º) uma vez aprovado no CES, que não se utilize verba pública 
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estatal para reforma de uma unidade que será transformada em Organização Social 
(idem).  

 

Discordando dessa proposta, o Conselheiro Alberto Komora, representante das 

Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde, comentou que a partir da distinção 

de poderes entre o Estado, Município e a União, o estado do Pará é soberano para tomar 

decisões no âmbito de seu território. Considerou atitudes autoritárias dos Conselhos de Saúde, 

deliberarem o que um outro poder constituído pode fazer ou não. Numa postura corporativa, 

já que pertence à entidade de representação da rede filantrópica de saúde, “reivindicou os 20% 

do REFORSUS para entidades filantrópicas” (idem). O Conselheiro Mozart de Abreu Lima, 

representante da Comunidade Científica e Sociedade Civil propôs a formação de uma 

comissão permanente do CNS, que proceda ao estudo e o acompanhamento da matéria, 

trazendo ao CNS posições efetivas. 

 Outro posicionamento do CNS contra as novas formas gestão de unidades de saúde 

aconteceu através da Resolução nº 267, de 04 de dezembro de 1997, a qual se opõe à terceirização 

não só da administração, mas de toda a prestação de serviços à população de hospitais do Rio de 

Janeiro. De acordo com o Edital de Licitação - Concorrência Pública nº 01/ERJ-SES/97, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 06.11.97, que seleciona as empresas, 

a entidade que ganhasse a concorrência, além da gestão dos Hospitais participaria nos serviços e 

no orçamento, no contrato a ser celebrado. O CES/RJ aprovou uma resolução solicitando a 

paralisação do processo. Duas ações estavam em trâmite na Justiça, uma do Sindicato dos 

Médicos do Rio de Janeiro, acatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Pública, deferindo 

parcialmente a ação, onde a empresa que vencesse a concorrência, não deveria ser contratada, até 

que fosse fiscalizado o processo; e outra ação impetrada pelo Conselho Municipal de Niterói, 

visando impedir a própria concorrência. A Resolução nº 267 “solicita a apreciação do Procurador 

Federal de Direitos do Cidadão para, sendo o caso, propor ação Civil Pública contra o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro”. 

 Surge uma denúncia ao CNS de privatização de hospitais na Bahia, em especial do 

Hospital Maria Dourado Sobrinho da cidade de Irecê, que foi apresentada como informe na sua 

nonagésima oitava reunião (7 e 8 de junho de 2000). O Coordenador do CNS, Nelson Rodrigues 

dos Santos, sugeriu que fosse formado um grupo de Conselheiros para analisar o documento 

enviado visando uma posterior discussão em Plenário. Não há registro dessa discussão nas atas 

posteriores.  

 Na nonagésima nona reunião o Conselheiro suplente representante da Secretaria de Estado 
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de Planejamento e Avaliação, Solon Magalhães Viana, traz como informe a situação de hospitais 

do Rio de Janeiro e do Distrito Federal que feriam os princípios do SUS da descentralização e do 

acesso universal e igualitário. O primeiro caso, referia-se à sugestão do Ministério da Saúde de 

adoção, em cinco hospitais do Rio de Janeiro que permanecem sob gestão federal, do modelo da 

Rede Sarah Kubitschek. O Conselheiro chamou a atenção que esse fato poderia acarretar três 

riscos: “marcar uma tendência de federalização de rede nacional de referência; comprometer a 

unidade de comando, em cada nível de governo ou a governabilidade da Secretaria de Saúde 

Estadual/Municipal e criar um mecanismo privilegiado de financiamento” (Ata da 99ª Reunião 

Ordinária do CNS, 5 e 6 de julho de 2000). O segundo caso referia-se a uma iniciativa do Poder 

Legislativo de instalar uma unidade do Instituto do Coração (INCOR) em Brasília com destinação 

de 40% do seu atendimento às autoridades locais e 60% ao público restante, medida que quebraria 

o princípio do acesso universal, segmentando clientelas e consagrando a desigualdade. O 

Conselheiro sugeriu que o assunto fosse acompanhado pelo CNS, não havendo registro nas atas 

posteriores do tratamento destas questões.           

 Observa-se, no período estudado, um posicionamento do CNS veementemente contrário 

às novas formas de gestão surgidas, que contrariam o modelo assistencial preconizado pelo SUS. 

As novas modalidades de gestão com tendências privatizantes repassam as responsabilidades do 

Estado e os recursos públicos para setores da sociedade por meio de terceirizações, parcerias e 

delegações.  

 O Conselho rejeitou as experiências do PAS de São Paulo, do PAI-S de Roraima, das 

Organizações Sociais do Pará, da terceirização dos hospitais do Rio de Janeiro, tomando medidas 

como: convidando secretários de saúde para prestar contas ao CNS das ações desenvolvidas; 

averiguando em loco os problemas causados pelos novos modelos; aprovando resoluções 

contrárias a tais “inovações” para suspender repasse de recursos do SUS e para propor Ação Civil 

Pública contra governo; e publicizando tais fatos junto a outros setores da sociedade. Pode-se 

afirmar que estas ações contribuíram para que estas experiências retrocedessem. 

 O CNS expressa a sua satisfação pelo fim do PAS em São Paulo e pelo retorno “à lógica 

do SUS, consubstanciado no enquadramento desse na gestão plena da Atenção Básica, em 

fevereiro de 2001, com o conseqüente retorno do repasse de verbas ao Município e a 

recomposição democrática do Conselho Municipal de Saúde” através da Moção nº 001 do CNS 

de 8 de março de 2001. Ao tempo que “lamenta o período em que São Paulo afastou-se dessa 

lógica, mediante implantação do PAS, precarizando serviços e gerando inúmeras denúncias de 
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corrupção” (Moção nº 001 do CNS, 8 de março de 2001). O CNS teve uma participação decisiva 

no referido retorno.         

Uma questão que também se apresenta como inovação na gestão da saúde pública e que 

desvirtua o modelo assistencial do SUS é a “dupla entrada” ou duplo acesso aos hospitais 

públicos que gera a diferenciação de serviços de saúde oferecidos à clientela que não pode pagar e 

a que pode, através dos seguros, quebrando o caráter público desses hospitais. Esta questão foi 

tratada na sexagésima terceira reunião do CNS, realizada nos dias 5 e 6 de março de 1997, 

quando o Deputado Tuga Angerami, no item de discussão sobre as fontes de financiamento para a 

saúde, “mostrou-se pessimista e com uma sensação de impotência com os rumos do sistema 

público de saúde, que, no seu entender, estava se deteriorando e sendo privatizado de diversas 

formas, entre as quais a reserva crescente de leitos para atendimento de convênios e atendimento 

particular” (Ata da 63ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de março de 1997).  

 Este tema entrou como ponto de discussão na septuagésima sexta reunião do CNS, 

realizada nos dias 6 e 7 de maio de 1998, no item 07 – “Crises dos Hospitais Universitários no 

SUS: distorções regionais da oferta-demanda, a inserção no SUS, os repasses do SUS e a 

captação extra-orçamentária”. O Conselheiro representante do Ministério da Educação e do 

Desporto (MED), Newton Leite, expôs sobre a crise dos Hospitais Universitários, afirmando que 

esta surgira de dois fatores: 1) a remuneração dos serviços prestados estaria distante da realidade 

e 2) a remuneração para as internações não seriam suficientes para cobrir os gastos com pacientes 

internados. Abordou “que o papel dos Hospitais Universitários basear-se-ia, teoricamente, no 

caráter assistencial terciário e quaternário, mas que a prática mostrava que esses hospitais eram 

pressionados politicamente por Prefeituras e Municípios no sentido de realizarem atendimento 

primário e secundário” (Ata da 76ª Reunião Ordinária do CNS, 6 e 7 de maio de 1998). Ressaltou 

“que não houve uma retração orçamentária do MEC, mas não havia, por parte do MARE, 

permissão para reposição dos quadros de pessoal, o que prejudicava o andamento desses 

hospitais, que para suprirem tal problema, gastavam em média de 20% a 45% do seu faturamento 

para pagamento de pessoal” (idem). Concluiu a sua exposição, destacando “a importância da 

deliberação do assunto pelo CNS, para que os órgãos responsáveis pela Gestão dos Hospitais 

Universitários – MEC e Ministério da Saúde – através da Secretaria de Educação Superior e da 

Secretaria de Saúde, tivessem um diálogo franco, buscando maneiras para contornar a crise desses 

hospitais” (idem).   

Alguns conselheiros posicionaram-se em relação ao duplo acesso, sugerindo 

intervenção do CNS no sentido de coibir esta prática. O Conselheiro Mário Scheffer, 
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representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência, sugeriu que o 

CNS deliberasse sobre a criação de “filas duplas” criadas nos Hospitais Universitários - onde 

ficariam de um lado os pacientes que possuem convênios particulares de saúde e, do outro, os 

pacientes do SUS – regulamentadas pelos Conselhos desses Hospitais.  O Conselheiro Artur 

Custódio Moreira de Souza, representante do MORHAN, sugeriu que se formasse um Grupo 

de Trabalho com a finalidade de se discutir essa questão e que fosse levada ao CNS uma 

proposta de Resolução, para a próxima reunião. O Conselheiro representante do 

CONASEMS, Cláudio Duarte da Fonseca295, sugeriu que o CNS convocasse a Tripartite para 

a tomada de medidas emergenciais quanto à questão da “fila dupla”.  

Apesar destas sugestões, este assunto só foi retomado pelo Conselho, de acordo com 

os registros em atas, quando da discussão do Relatório da II Oficina de Trabalho “Inserção 

dos Hospitais Universitários e de Ensino no SUS” na nonagésima primeira reunião, realizada 

nos dias 5 e 6 de outubro de 1999. Este relatório referiu-se à “fila dupla” apresentando entre 

suas metas:  

 

A oferta da mesma qualidade e resolutividade aos usuários do SUS, consumidores 
ou não de planos e seguros privados de saúde, devendo permanecer eliminada 
qualquer hipótese de repressão da demanda do usuário do SUS, pelo usuário 
consumidor de plano ou seguro privado; a opção de usuários do SUS, consumidores 
de planos e seguros privados, para receberem assistência nos Hospitais 
Universitários e de Ensino, deve ser conseqüência natural da competência do 
Hospital, em oferecer a esses usuários além de qualidade de resolutividade 
evidentes, um acolhimento na recepção e prazos de espera humanizados, 
conseqüência esta obrigatoriamente estendida aos usuários do SUS; o 
estabelecimento de teto ou percentual da capacidade instalada dos Hospitais 
Universitários e de Ensino, a ser reservado para os usuários consumidores de planos 
ou seguros privados é imp rocedente, devido à grande diversidade regional e micro-
regional do país e à capacidade instalada de serviços de complexidade secundária e 
terciária em cada Hospital (Ata da 91ª Reunião Ordinária do CNS, de 5 de outubro 
de 1999).  

 

Nessa segunda meta nota-se uma contradição entre a posição anterior do CNS de 

rechaçar qualquer possibilidade de abrir os HUs ao acesso dos usuários de planos e seguros 

privados de saúde como forma de captação de recursos adicionais, ao abrir a possibilidade 

deste acesso como opção deste, pela “conseqüência natural da competência do Hospital”. A 

Deliberação nº 006 do CNS, de 06 de setembro de 2001, recupera a recusa desta forma de 

acesso ao posicionar-se contra ao “Projeto de Lei do Senado nº 449296, de 1999, que altera o 

                                                 
295 No ano de 2000, Cláudio Duarte da Fonseca assume a pasta de Secretário de Políticas de Saúde no Ministério 
da Saúde e passa a ser Conselheiro representante desse Ministério.  
296 Entre os conselheiros houve posicionamentos contraditórios referentes ao Projeto de Lei do Senado nº 449, 
enquanto a maioria discordava deste projeto para o conselheiro representante do Ministério da Educação ele 
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artigo 43 da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 

captar recursos provenientes do atendimento a usuários de planos de saúde, além de fixar 

elevado e temerário teto percentual de 25% para esta clientela” e a favor da Deliberação da XI 

Conferência Nacional de Saúde, realizada nos dias 15 a 19 de dezembro de 2000:  

 

Criar mecanismos efetivos de integração dos Hospitais Universitários federais e 
estaduais de acordo com as necessidades do SUS, articulando-os à rede de atenção 
à saúde e vedando o atendimento a planos ou convênios de saúde privados, 
condicionando as formas de repasse para os hospitais universitários ao atendimento 
(internação, ambulatorial e exames complementares) 100% públicos, controlando a 
dupla porta de entrada (Deliberação nº 006 do CNS, 06 de setembro de 2001). 

 A Deliberação nº 006/2001 do CNS está em consonância com a Deliberação da XI 

Conferência Nacional de Saúde é um dos exemplos da articulação das decisões no Conselho 

com as propostas aprovadas nas Conferências Nacionais, fóruns legítimos que traçam as 

diretrizes da política de saúde. Esta Deliberação também reafirma o posicionamento deste 

Conselho contrário ao duplo acesso aos Hospitais Universitários, que se constitui em um meio  

para romper com o caráter público de uma Unidade de Saúde, usando a justificativa de busca 

de fontes alternativas de recursos, a qual se ajusta às estratégias de flexibilização 

administrativa e de inovações gerenciais nos hospitais da rede pública, em conformidade com 

as orientações do Banco Mundial. 

 

4.1.4 COBRANÇA “POR FORA” OU CO-PAGAMENTO 

 

 O co-pagamento foi uma das orientações do Banco Mundial aos países dependentes 

como estratégia de solucionar o financiamento da saúde pública. No Brasil não houve alteração 

legal da garant ia da “gratuidade” da saúde pública, entretanto, na realidade existem inúmeras 

denúncias da prática de cobrança nos estabelecimentos públicos. O CNS esteve sempre atento à 

garantia deste direito e às denúncias desta natureza. A Recomendação nº 003, de 28 de 

setembro de 1995, revela esta atenção defendendo o assegurado legalmente, ou seja, “o dever 

do Estado em garantir o direito de acesso da população às unidades e serviços do Sistema 

Único de Saúde próprios, contratados e conveniados”. O CNS recomendou ao Excelentíssimo 

Senhor Ministro da Saúde:  

 

  1- o desenvolvimento de ampla campanha informativa, por todos os meios que se 
indicarem, inclusive pela mídia eletrônica, com os recursos ainda disponíveis no 

                                                                                                                                                         
possibilitava aos HUs uma melhor condição de funcionamento (Ata da 114º Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 8 
de novembro de 2001).  
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orçamento deste exercício, esclarecendo à população que os serviços prestados pelo 
SUS em todos as suas unidades, próprias contratadas e conveniadas, são gratuitos, 
não devendo ser paga qualquer complementação pelos usuários, sob qualquer título. 
2- sejam adotadas providências imediatas para identificação padronizada das 
instituições e serviços contratados e conveniados pelo SUS e para a divulgação, em 
cada Estado, da relação de entidades e os respectivos serviços postos à disposição da 
população [...] (Recomendação nº 003, de 28 de setembro de 1995). 

 

Na septuagésima reunião do CNS, realizada nos dias 30/09 e 01/10 de 1997, o tema da 

cobrança “por fora” no SUS foi tratado sob o título: “Proposta de Levantamento de Situações 

Reais de Cobranças ‘Por Fora’ no SUS e Alternativas de Controle”. O Conselheiro Jocélio 

Drummond, representante da CUT, iniciou a apresentação do tema dizendo já ter sido esta 

questão objeto de discussão no CNS, mas que o problema vem se agravando. Afirmou que 

denúncias chegam de que não se consegue atendimento na Bahia, São Paulo, Paraná e em 

outros estados, sem pagamento “por fora”, o que afeta substancialmente as pessoas. Referiu 

“ser o procedimento totalmente ilegal e inadequado como maneira de complementar o 

pagamento de uma tabela muito baixa, porém com o qual o Ministério da Saúde não parece se 

preocupar, haja vista o orçamento para 98, menor em 4 bilhões de reais” (Ata da 70ª Reunião 

Ordinária do CNS, 30/09 e 01/10 de 1997). Afirmou que a CUT e a CONTAG tinham 

interesse em discutir essa questão. O Conselheiro Amadeu Bonato, representante da 

CONTAG, relatou que  

 

O Movimento Sindical Rural Grito da Terra deste ano, com 100.000 participantes 
de todos os estados, identificou como grave o problema do atendimento do SUS e, 
dentro disso, a cobrança irregular. Questionou, então, de que adiantaria lutar por 
mais investimento para a saúde, se quando se vai ao médico perde-se essa 
vantagem. Citou levantamento feito no RS (Rio Grande do Sul) em que mais de 
90% dos atendimentos tiveram cobrança por fora, fato que preocupa por tornar o 
procedimento ‘normal’. Em Curitiba, 15% das reclamações da Central de 
Atendimento aos Usuários se referiram à cobrança no SUS (idem).  

 

Este conselheiro informou que diante desses fatos tem sido incentivado que os 

Conselhos Estaduais discutam essa problemática, tendo sido deliberado no Conselho Estadual 

do Paraná alguns procedimentos de combate à prática da cobrança “por fora”, quais sejam:  

 

Divulgação de carta informando que procedimentos do SUS não poderiam ser 
cobrados; - Explicitação dessa informação na Guia de Internação, com dois 
telefones para reclamações; - Elaboração pela Secretaria de Saúde de folheto sobre 
direitos da pessoa internada, inclusive a não cobrança; - Sistema de Informação e 
Atendimento ao Usuário, com no mínimo um telefone para reclamações, que 
deverão ser sistematizadas pela SES e explicitados os encaminhamentos de 3/3 ou 
6/6 meses; - Ouvidoria nas instituições, com aerogramas disponíveis para a 
população (selo cidadão); - Campanhas na mídia sobre a gratuidade do sistema 
público (Ata da 70ª Reunião Ordinária do CNS).  
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Concluiu dizendo “saber que isso não resolveria inteiramente, mas criaria uma cultura 

da importância do SUS, e que os órgãos públicos deveriam criar mecanismos de apoio ao 

paciente que, pela dependência, frente ao médico não tem atitude de cidadão” (idem).  

O Conselheiro Olympio Távora, representante suplente da Confederação Nacional do 

Comércio, defendeu a regulamentação da cobrança com o direito do paciente de usar um algo 

mais no SUS. Argumentou que  

 

Na época do IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensões do Comércio) e de outros 
Institutos, a gratuidade seria nas condições contratadas e que acomodações 
diferentes podiam ser pagas, havendo termo de contrato e definição de ‘o que’ e ‘a 
quem’ se estava pagando. Em 1991, o SUS proibiu a cobrança de qualquer tipo, 
proibiu-se ficar em apartamento e ter o direito de internação pelo SUS, tendo 
surgido várias ações judiciais, a melhor fundamentada em SC (Santa Catarina), em 
que se decidiu pelo direito do indivíduo de ficar em apartamento e arcar com o 
pagamento da diferença de valor, sem perder o apoio do SUS (Ata da 70ª Reunião 
Ordinária do CNS).  

 

Já o Conselheiro Eurípedes Balsanufo, representante das Entidades Médicas 

Nacionais, relatou que  

 

As entidades médicas nacionais posicionaram-se contra a cobrança por fora e 
também contra a posição simplista de incriminar os profissionais numa situação tão 
complexa. Sugeriu que o CNS discuta sim o tema, de forma abrangente, 
considerando a posição do governo nos planos de saúde, a venda de serviços 
públicos para operadoras e os honorários pagos pela tabela do SUS, onde uma 
consulta vale 2,4 reais. Insistiu na necessidade da NOB de Recursos Humanos e 
concluiu pela discussão do tema com essa abrangência e essa responsabilidade 
(idem).  

 

A Conselheira Zilda Arns, representante da CNBB, ressaltou que “os hospitais não 

conseguem atuar com boa qualidade dentro da tabela do SUS e que muitos já reduziram os 

leitos para o SUS. A questão estaria em como colocar mais investimento e pagar melhor aos 

atendimentos hospitalares, ao lado da implementação do PAB que diminuiria o número de 

internamentos” (idem). O Conselheiro Gilson Cantarino, representante do CONASEMS, 

manifestou que o assunto já deveria ter sido pautado, diante da forte desregulamentação do 

sistema, observando que esta prática era apenas do setor privado. Informou que  

 

As Secretarias de Saúde estão cada vez mais preocupadas, pois locais que não têm 
estrutura de média e alta complexidade devem comprar serviços a preços de 
mercado, através da medicina de grupo. Acrescentou que a CPMF está substituindo 
fontes da seguridade social e não está implementando verbas para a saúde, 
concluindo que o Ministério da Saúde deveria dizer claramente se a proposta seria 
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atendimento público limitado, dando força a outras formas de atendimento (Ata da 
70ª Reunião Ordinária do CNS).  

 

O encaminhamento do Conselho para a questão da cobrança “por fora” foi uma 

associação da proposta do Conselheiro Jocélio Drummond - abrir processo, ele e o 

Conselheiro representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agriculatura 

(CONTAG), Amadeu Antônio Bonato, seriam relatores e, a partir da experiência do Paraná, 

com a colaboração dos Conselheiros, trariam uma proposta de resolução para discussão no 

CNS – com a proposta do Conselheiro Eurípedes Balsanufo, representante das Entidades 

Médicas Nacionais, que solicitou que este ponto de pauta fosse discutido junto com o de 

Recursos Humanos e também com o da tabela do SUS, ressaltando que a contribuição do 

CNS para a solução teria que ser dentro da globalidade do tema, pois uma Resolução contra a 

cobrança por fora poderia ser feita a qualquer momento, o que, no entanto, nada acrescentaria 

(Cf. Ata da 70ª Reunião Ordinária do CNS).  

Na septuagésima primeira reunião do CNS, realizada em 5 e 6 de novembro de 1997, 

o Conselheiro Amadeu Bonato, representante da CONTAG, informou que “após a última 

reunião do Conselho foi enviado a todos os Conselhos estaduais uma solicitação de 

informação acerca da cobrança ‘por fora’ no SUS e se existia alguma deliberação concreta 

sobre o assunto” (Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de novembro de 1997). 

Afirmou que estas informações já estavam chegando ao Conselho e seriam distribuídas para o 

conhecimento de todos.  

 Este tema, só voltou a ser discutido na septuagésima quarta reunião do CNS, realizada 

nos dias 4 e 5 de março de 1998297, como ponto de informe – “Cobranças por fora no SUS”. O 

Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, “anunciou que, em observância à 

deliberação do CNS de debater o assunto e identificar resoluções de Conselhos estaduais e 

municipais de saúde, pesquisara junto com o Conselheiro Amadeu Bonato, da CONTAG, e 

trouxera todas as resoluções já aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde do Paraná, que 

                                                 
297 Na septuagésima quarta reunião, realizada em 04 e 05 de março 1998, este tema foi tratado dentro do ponto 
de pauta sobre Doenças Renais Crônicas, Hemodiálise e Transplante Renal - SPSA, SAS, SVS – O representante 
do Ministério da Saúde afirmou que atualmente o SUS cobria 90% do tratamento de hemodiálise e que alguns 
planos de saúde estaduais e outros particulares, cobriam os 10% restantes. Acrescentou que não se era contrário 
ao lucro da iniciativa privada, desde que não fosse abusivo, gerando corrupção. Quanto à cobrança por fora , 
“reconheceu existirem esses desvios na área de diálise e muito mais em transplantes, devendo realmente ser 
denunciado. Demonstrou não concordar também com o pagamento diferenciado , considerando, porém, 
necessário, alguns ajustes na Portaria. Disse ser contrário a imposições criando situação que levaram as clínicas a 
repassarem o seu controle para algumas indústrias, a fim de se reequiparem” (Ata da 75ª Reunião Ordinária do 
CNS). 
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seriam distribuídas na tarde daquele dia” 298 (Ata da 74ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de 

março de 1998). Foi proposto pelo Conselheiro Jocélio Drummond que, “a partir do estudo 

destas resoluções, o Plenário, já na próxima reunião, pudesse começar a deliberar resoluções 

de caráter nacional, no sentido de coibir a cobrança por fora no SUS, prática comum em 

grande número de unidades de saúde” (idem). O Conselheiro Mozart de Abreu Lima, 

representante da Comunidade Científica e Sociedade Civil, acrescentou “que as resoluções do 

CNS sobre o assunto incluíssem, também, a responsabilidade legal, indicando os tipos de 

sanções que poderiam ser recomendadas com base nos artigos das leis referentes ao SUS” 

(idem). 

 Observa-se que este assunto não mais se constituiu como ponto de pauta nas reuniões 

subseqüentes do Conselho durante o período estudado. Entretanto, o CNS provocou uma 

discussão nos Conselhos Estaduais e Municipais sobre o tema a partir da solicitação de 

propostas de solução para o problema. Esta foi uma estratégia importante para coibir tal 

prática recomendada pelo BM.  

 

4.1.5 MODELO ASSISTENCIAL 

 

 O modelo assistencial já analisado recomendado pelo Banco Mundial teria como 

tendências: a quebra da universalidade da assistência à saúde garantida legalmente, propondo-

se apenas a universalidade da Atenção Básica com o estabelecimento de um pacote de 

benefícios padrão destinados aos pobres; Limitação do acesso aos serviços de atenção 

terciária e controle da oferta de serviços públicos em função dos custos; Reforma 

administrativa do sistema de atendimento hospitalar e ambulatorial de saúde do SUS, tendo 

como eixo a racionalização dos custos, através da diminuição do acesso ao atendimento 

hospitalar; Separação operacional em dois subsistemas - Subsistema de Entrada e Controle, 

sendo atribuição exclusiva do Estado, e Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar 

em que os hospitais e ambulatórios deveriam ser organizações públicas não-estatais, 

competindo entre si no fornecimento de seus serviços ao SUS; e favorecimento à ampliação 

da iniciativa privada.  

Analisamos como o CNS posicionou-se em relação ao modelo assistencial 

preconizado pelo SUS e pelo Banco Mundial. Enfatizamos os pontos que mais apareceram 

nas discussões do CNS entre 1995 e 2002: ênfase na ampliação da atenção básica através do 

                                                 
298 Nota-se que as propostas do Conselho Estadual do Paraná serviram de base para os debates no CNS.        
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PACS e PSF, articulação entre a atenção básica e a média e alta complexidade, implantação 

da NOB/96 como estratégia de mudança do modelo assistencial. Destacamos o 

posicionamento do CNS em relação à Política de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica, e à 

Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, entre outras que têm relação com nosso 

objeto de estudo.  

 

4.1.5.1 ÊNFASE NA AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 O CNS recebeu a visita do então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, na sua sexagésima segunda reunião realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro de 1997, 

que teve como objetivo nas palavras do próprio presidente  

 

Estreitar as relações e os laços entre esse Ministério e o Governo, através do 
Presidente da República e para demonstrar com clareza que, quando eu disse que 
queria transformar esse ano de 97 no ‘Ano da Saúde’, de igual maneira que fizemos 
em 96 como ‘Ano da Educação’, não era força de palavra, não era mera expressão 
retórica (Discurso do Presidente da República, Ata da 62ª Reunião Ordinária do CNS, 
de 5 e 6 de fevereiro de 1997).  

 

No seu discurso apareceu uma contradição: ao mesmo tempo em que defendeu a 

consolidação do SUS, defendeu a quebra da universalização e a ampliação da rede privada:  

 

Os que têm recursos, crescentemente usarão outros mecanismos, e os seguros de 
saúde, mecanismos existentes em todas as sociedades é que deverão, por 
conseqüência, diminuir o peso sobre o SUS. O que não é justo é que esse peso 
recaia também sobre o SUS, porque aí o que se estará fazendo é uma coisa oposta à 
equidade, utilizando recursos que deveriam ser para os que não têm para aqueles 
que têm. Eu acho que os que dispõem de recursos não têm por que apelar para a 
gratuidade da saúde, se eles têm condições de pagar um seguro. Não se pode, em 
nome de um valor abstrato, na prática, prejudicar a maioria mais carente e mais 
pobre. Isso é hipocrisia, não é crença em nenhum valor defensável do ponto de vista 
filosófico [...] (idem). 
 

Nesta mesma reunião o Ministro da Saúde Carlos Albuquerque afirmou que os 

programas de Agentes Comunitários e Médico da Família são prioridades de sua gestão, 

assim como a Saúde Materno-Infantil (Cf. Ata da 62ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de 

fevereiro de 1997).    

As ações e metas prioritárias do referido “Ano da Saúde” foram apresentadas pelo 

Ministro Carlos César de Albuquerque na sexagésima quarta reunião do CNS de 2 e 3 de abril 

de 1997.  De acordo com o Ministro “a proposta de ação estava estabelecida sobre três linhas 

básicas: 1) ênfase na prevenção e no atendimento básico; 2) melhoria da qualidade dos 
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serviços de saúde; e 3) mutirão social pela saúde” (Ata da 64ª Reunião Ordinária do CNS, 2 e 

3 de abril de 1997). Entre os questionamentos levantados no Plenário do Conselho destaca-se 

o da Conselheira Elizabeth Vieira Matheus da Silva, representante da CUT, que expressou 

“sua preocupação com relação aos consórcios municipais, que estariam sendo utilizados para 

a privatização dos serviços de saúde” (idem). A Conselheira Clair Castilhos, representante da 

Comunidade Científica e da Sociedade Civil, questionou as metas do ponto de vista 

conceitual, indagando se estas não ferem o princípio da integralidade ao separarem a 

prevenção das atividades curativas. Disse que era vaga a afirmação do Ministro de a 

promoção da saúde ser a missão do Ministério, “porque, na verdade, a missão do Ministério, 

pela Constituição, era garantir o direito à saúde em todas as situações do processo saúde-

doença e não apenas na fase de promoção, que, teoricamente, seria quando ainda não ocorreu 

a doença” (idem). Afirmou que, quanto à universalidade “não ficava claro, em nenhum 

momento do documento, que o SUS seria a porta de entrada do sistema” (idem). Acrescentou, 

que também não havia uma referência clara ao papel dos níveis secundário e terciário. “Na 

descentralização e reestruturação, não há, em nenhum momento, a referência ao SUS em 

relação às suas diretrizes básicas”. Solicitou esclarecimento a respeito dessas questões. 

Expressou preocupação com a possibilidade de o Governo se eximir de suas 

responsabilidades ao propor o “mutirão social pela saúde”. Ressaltou que, conceitualmente, se 

as ações e metas forem implantadas o SUS correria perigo (Cf. idem). Não houve registro em 

ata de qualquer resposta do Ministro às questões levantadas. 

A partir da priorização por parte do Ministério da Saúde das ações básicas e do corte 

no orçamento de 1998, a Conselheira Rita Barata, representante da SBPC, “chamou a atenção 

para o fato de ter sempre defendido a implantação de ações básicas, de prevenção etc., e o que 

estaria ocorrendo, na verdade, seria a organização da ‘cesta básica’ de procedimentos e que 

quando o Ministério da Saúde sugeria que os Estados redistribuíssem os recursos, a questão 

deveria ser vista com cuidado” (Ata da 69ª Reunião Ordinária do CNS, de 3 e 4 de setembro 

de 1997).  

Nesta mesma direção estavam as preocupações em relação ao sistema de saúde 

público apresentadas pelo Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, ao Dr. 

George Alleyle, diretor geral da OPAS em sua visita ao CNS: “1. recursos insuficientes e 

flutuantes; 2. agravamento do quadro epidemiológico do país; 3. atraso na aprovação da 

legislação de suporte ao SUS e, 4. o Projeto do Banco Mundial sobre Cesta Básica de Saúde” 

(Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNS, em 5 e 6 de novembro de 1997).  
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O Ministro Carlos César de Albuquerque, afirmou na septuagésima primeira reunião 

do CNS que o Ministério da Saúde em sua gestão, estaria levando adiante três idéias básicas, 

a saber:  

 a) Saúde Perto de Casa, citou como exemplo a saúde na escola, que já se configura 
em um grande teste, onde através da TV Escola, a partir de janeiro vindouro, e através 
dos professores, treinados, será dada orientação aos alunos sobre prevenção e 
promoção em saúde; b) Definição através da Secretaria de Políticas de Saúde e 
Avaliação - SPSA, de um programa de suplementação alimentar, através de um 
sistema já em funcionamento, mas ainda não amplamente divulgado, nos moldes do 
disque-saúde; e c) outros programas de saúde, através da Secretaria de Projetos 
Especiais de Saúde - SPES, como o PACS e o PSF (Ata da 71ª Reunião Ordinária do 
CNS, em 5 e 6 de novembro de 1997).  

 

Segundo ele, esses três pontos têm “a meta de conseguir que o modelo tradicional, já 

esquecido ou abandonado, possa retornar de forma modernizada” (idem). 

Em seguida, a intervenção da Conselheira suplente Elizabete Vieira Matheus da Silva, 

representante da CUT, foi no sentido de analisar as referidas idéias dentro do modelo 

assistencial do SUS. Afirmou que todo programa específico tem que estar vinculado a um 

programa maior que é o SUS. Frisou que, 

 

Quando o cidadão necessita de qualquer atendimento, mesmo o mais especializado, 
deve tê-lo. Citou alguns exemplos de Saúde da Família, onde a equipe faz visitas 
domiciliares, e, em um primeiro momento, ocorre aumento de demanda. Reafirmando 
que deve haver um investimento maior em saúde, lembrou que a implantação da 
NOB/96 é o caminho para efetiva consolidação do SUS (idem). 

 

Ressaltou que todos os programas devem estar articulados entre si. O debate 

prosseguiu entre o Ministro e a conselheira representante da CUT sobre modelo assistencial:  

 

O Ministro se manifestou perguntando à Conselheira Elizabete, o que ela entendia por 
Assistência à Saúde. Esta respondeu que entendia ser acesso à integralidade de 
atendimento, desde a prevenção até a fase curativa. O Ministro, enfaticamente, 
reafirmou isso ser o SUS. A Conselheira replicou que o SUS não era só isso. O 
Ministro concordou com tal assertiva, e acrescentou que se deve projetar todos os 
cenários de integralidade assistencial, nesse conceito. Concordou, também que, o PSF 
aumenta demanda, mas que há simultaneidade entre o aumento de demanda e o 
aumento de oferta (Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNS, em 5 e 6 de novembro de 
1997).  

 

 Registra-se nas intervenções dos Conselheiros sobre o modelo assistencial, uma defesa 

do atendimento integral como preconiza o SUS, e um posicionamento contrário à proposta 

recomendada pelo Banco Mundial aos países por ele subsidiados de implantar um modelo 

centrado na atenção básica com um “pacote de saúde pública” para a população mais pobre 

por meio de “gastos essenciais”, dentro da proposta de racionalização de custos. Nesta 



  229 

perspectiva, os serviços de atenção secundários e terciários deveriam ficar por conta do 

mercado.  

O informe do Conselheiro Alberto Komora, representante dos prestadores de serviços, 

nesta mesma reunião, retratou as contradições do atual modelo assistencial em que a 

priorização da atenção básica e a insuficiente retaguarda na média e alta complexidade 

estrangula a integralidade da atenção à saúde: 

 Alertou que grandes Santas Casas de todo o país já começam a encerrar suas 
atividades, citando os casos de Fortaleza e João Pessoa, em virtude do somatório das 
dificuldades estruturais crônicas, e, sobretudo, dos cortes ‘a posteriori’ da produção 
de serviços realizados por conta dos gestores estaduais do SUS. Relatou que a política 
de implantação do Programa Saúde da Família estava contemplando a retenção pelos 
municípios que estão com equipes de saúde da família e a implantam não com 
recursos novos, mas pelo redirecionamento dos seus tetos de internamento e atenção 
ambulatorial, ocasionado a quebra e o estouro dos tetos, porque são mantidas as 
demandas de todos os outros procedimentos convivendo com os crescentes cortes no 
financiamento da atenção à saúde. Lamentou que para se viabilizar o Programa Saúde 
da Família a sociedade tinha que pagar um preço incompreensível, que era o 
fechamento de unidades de saúde (Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNS, em 5 e 6 de 
novembro de 1997). 
 

Durante a octogésima segunda reunião do CNS, realizada nos dias 5 e 6 de novembro 

de 1998, a responsável pelo PACS e PSF, Dra. Heloísa Machado, fez uma exposição sobre 

estes programas destacando:  

 

1) evolução (de 1994 a setembro/98) de vinte e nove mil para oitenta e dois mil 
agentes comunitários de saúde, representando 82% da meta prevista e quarenta e 
sete milhões de indivíduos assistidos; 2) evolução (no mesmo período) de trezentos 
e vinte para duas mil e seiscentos equipes de saúde da famí lia, representando nove 
milhões de indivíduos assistidos; 3) existência de saldo acumulado, decorrente do 
atraso na execução das metas; e 4) metas propostas para o ano 2000, cento e 
cinqüenta mil agentes comunitários e vinte mil equipes de saúde da família (Ata da 
82ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de novembro de 1998).  

 

A Conselheira Rita de Cássia B. Barata, representante da SBPC, demonstrou sua 

preocupação com a integração desses programas no conjunto do SUS indagando se os dois 

programas estariam, efe tivamente, promovendo a mudança do modelo assistencial. A 

expositora respondeu concluindo sua intervenção “que as ações caminhavam, gradativamente, 

nesse sentido e com resultados positivos” (idem). A ausência de integração entre as ações 

básicas e as ações de média e alta complexidade foi apontada pelos Conselheiros durante o 

debate da Mesa-Redonda “O Modelo de Atenção Básica à Saúde e sua Implementação ao 

Nível Nacional”, que trataremos a seguir. 

No período de 1999 a 2002 a Atenção Básica continua sendo prioridade tanto no 

discurso do Ministro da Saúde – “Não preciso me alongar sobre a importância do PSF como 
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mudança estrutural na área da saúde e, finalmente, a prioridade da atenção básica, que pode 

resolver cerca de 85 a 90% dos problemas de saúde da população” (Ata da 104ª Reunião 

Ordinária do CNS, 6 e 7 de dezembro de 2000) - como na prática com a alocação de mais 

recursos para essa área quando se constatou que “o programa de PACs/PSF fora o que 

recebera maiores incentivos para o ano de 1999” (Ata da 84ª Reunião Ordinária do CNS, 3 e 4 

de março de 1999). 

Na octogésima sétima reunião (9 e 10 de junho de 1999) foi realizada a Mesa-Redonda 

“Modelo da Atenção à Saúde e sua Implementação ao Nível Nacional”. A Diretora do 

Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas, da Secretaria de Políticas de Saúde, na sua 

exposição, explicou “que o Modelo de Atenção Básica à Saúde era um componente de 

modelo assistencial articulado com os demais modelos de atenção. Destacou que o Modelo de 

Atenção Básica pautava-se na regionalização e na hierarquização das ações, levando em 

consideração a autonomia e o espaço de poder específico de cada nível do SUS.” (Ata da 87ª 

Reunião Ordinária do CNS, 9 e 10 de junho de 1999). 

O Conselheiro Carlyle G. Macedo, representante da Comunidade Científica e 

Sociedade Civil, fez uma síntese dos debates, observando “que o Modelo de Atenção Básica 

representava o fundamento para a transformação do sistema de serviços e que o principal 

desafio era transformar o direito à universalidade da atenção básica em estratégia estruturante 

da integralidade e da equidade do referido modelo” (idem).  

Entre os pontos levantados pelo parecer dos Conselheiros relatores da referida Mesa-

Redonda, destaca-se que  

 

 Os expositores não conseguiram demonstrar a integração entre as ações básicas de 
alta e média complexidade e internações hospitalares, impossibilitando avaliação dos 
resultados quanto à qualidade da saúde da população e não houve preocupação do 
Ministério da Saúde em atender à solicitação de informação do Conselho, não 
conseguindo demonstrar se houve avanço, além de evidenciar um nível de 
desarticulação preocupante (Ata da 88ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de julho de 
1999).  

 

Na nonagésima primeira reunião do CNS foi discutido e aprovado por unanimidade o 

Relatório Final desta Mesa-Redonda299, o qual constam algumas constatações como: a 

ausência de integração das ações no âmbito do Ministério da Saúde, “assim como, de um 

fórum comum de planejamento, execução e avaliação”; o crescimento do PACS e do PSF em 

                                                 
299 Na 91ª reunião o Plenário recomendou que o relatório apresentado fosse transformado em Recomendação, a 
ser apreciada na reunião seguinte. Não há registro em ata da aprovação desta, nem consta no elenco de 
Recomendações ou Resoluções aprovadas em 1999, demonstrando que a mesma não foi encaminhada. 
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nível nacional, “ainda que pontual e com características de Programas do Ministério da 

Saúde”; e a não integração entre “ações básicas, média e alta complexidade e internações 

hospitalares” (Relatório do Parecer do CNS da Mesa-Redonda “O Modelo de Atenção Básica 

à Saúde e sua Implementação ao Nível Nacional”, julho/99).  

Neste relatório os Conselheiros fazem sugestões, entre as quais a promoção “da 

integração dos processos assistenciais - atenção básica, média e alta complexidades - 

considerando a universalização da atenção básica como instrumento para se atingir a 

integralidade e a eqüidade. O produto final seria a atenção integral à saúde” (Relatório do 

Parecer do CNS da Mesa-Redonda “O Modelo de Atenção Básica à Saúde e sua 

Implementação ao Nível Nacional”, julho/99). A preocupação do CNS acerca da 

desarticulação da atenção básica com os demais níveis de atenção é revelada nesta sugestão e 

apontada como um dos riscos principais: “Universalização do direito à atenção básica, 

separado do acesso dos demais componentes da atenção. É necessário usar a universalidade 

do direito à atenção básica como instrumento para assegurar a integralidade e para equidade, 

caminhos para a universalidade possível da atenção integral” (idem). Aqui o horizonte do 

Banco Mundial que é a “universalização da atenção básica” está inscrito num horizonte mais 

amplo de integralidade da atenção, através da articulação deste nível de atenção com a alta e a 

média complexidade. Neste contexto também é apontado como risco “fazer da atenção básica 

um pacote isolado, complementado pelo atendimento esporádico de campanhas e 

racionamento efetivo de outros atendimentos (maior complexidade)” (idem). Eis o risco da 

perspectiva do Banco Mundial ser implantada conforme o conteúdo dos seus documentos 

exposto no capítulo anterior.    

Na nonagésima sexta reunião foram apresentados os “Objetivos e Metas da Secretaria 

de Políticas de Saúde SPS/MS para Atenção Básica à Saúde” pelo seu Secretário e 

Conselheiro, Cláudio Duarte. Ele enfatizou que a discussão sobre a implementação da 

NOB/96 “fora um momento fundamental para a definição clara de um movimento, no âmbito 

do SUS, voltado para o fortalecimento da Atenção Básica, que é fundamental para a 

construção de uma rede de atenção à saúde dentro dos princípios de integralidade, da 

universalidade e do modelo descentralizado” (Ata da 96ª Reunião Ordinária do CNS, de 5 e 6 

de abril de 2000). Informou que o principal objetivo do Departamento de Atenção 

Básica/SPS/MS “era rearticular e reestruturar a atenção básica na perspectiva de um sistema 

que garanta a integralidade e que construa uma rede articulada assegurando efetiva 
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resolutividade [...] Para tanto, o Departamento trabalhará com metas de expansão do 

Programa Saúde da Família e de enfrentamento de problemas e agravos em saúde” (idem).  

O Conselheiro Gilson Cantarino, representante do Conasems, destacou algumas 

preocupações do CNS, referentes à atenção básica já abordadas na Mesa-Redonda sobre este 

tema:  

A) os integrantes do Ministério da Saúde não apresentaram dados sobre 
financiamento, impedindo o CNS de analisar a atenção básica sob esse ponto de 
vista; B) não houve demonstração de estrutura de gastos do Ministério da Saúde e 
do grau de integração com outros níveis de atenção ou com outras instâncias 
administrativas do Ministério; C) não foi demonstrado o impacto que o Modelo de 
Atenção Básica e das estratégias de PACs e PSF  teria trazido à população; e D) 
não houve informação sobre os serviços produzidos” (idem). 

 

Afirmou que apesar da evidência do crescimento do PACs e PSF, estes ainda possuem 

características de Programas. Por sugestão do Conselheiro Jocélio Drummond, aprovada em 

Plenário, dois Conselheiros foram designados para transformar o relatório da Mesa-Redonda 

sobre Atenção Básica à Saúde em Resolução do CNS, a ser submetida ao Plenário em sua 97ª 

Reunião Ordinária. No entanto, a discussão sobre esta Resolução e/ou a sua apresentação não 

foi registrada em ata.   

Na centésima primeira reunião, realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2000, a 

atenção básica foi tratada no ponto de pauta: “Atenção Básica à Saúde: Metas da SPS/MS 

com destaque ao PSF”. O responsável pela SPS e Conselheiro, Cláudio Duarte, informou que 

a partir de 1999, a SAS elaborara estratégia específica de extensão do PSF aos grandes 

centros urbanos e aos municípios que possuem maior número de habitantes. Lembrou que 

houvera incremento orçamentário significativo para o Programa, bem como conjunto de 

iniciativas destinadas a apoiar o processo de estruturação dos pólos de capacitação do PSF 

(Ata da 101ª Reunião Ordinária do CNS, 13 e 14 de setembro de 2000).  

Em 8 de novembro de 2001, O Conselho aprovou a Recomendação nº 25, que fortalece 

a rede básica, mas sob as diretrizes da Eqüidade, Integralidade e Universalidade e negando a 

focalização. Solicita à SPS/MS  
 

Reforçar toda a cautela e providências correspondentes, no sentido de não referendar 
estratégia focalizante por grupos populacionais e por regiões, mas sim a estratégia de 
etapas por prioridades, que se estende para os demais grupos populacionais e regiões 
epidemiologicamente silenciosas, sob as diretrizes da Eqüidade, Integralidade, 
Universalidade e Direitos de Cidadania [...] (Recomendação do CNS nº 25, de 8 de 
novembro de 2001). 
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 Observa-se que a ênfase a atenção básica recomendada pelo Banco Mundial é assumida 

como prioridade no modelo de atenção à saúde implementado pelo Ministério da Saúde na 

segunda metade da década de 90, principalmente, a partir do ano de 1998 com a criação do 

PAB e com a implantação da NOB/SUS/96. Neste processo, como já abordado no capítulo 

anterior, há uma desarticulação entre a rede de atenção básica e a média e alta complexidade. 

Conforme pesquisa de avaliação da implementação do PSF em dez grandes centros urbanos 

brasileiros300 o acesso demandado pelo atendimento deste Programa à média e à alta 

complexidade, poucas vezes ou nunca foram conseguidos. 

 No entanto, como podemos observar, o CNS posiciona-se defendendo a articulação 

entre a rede básica e a média e alta complexidade, no sentido da promoção da integralidade do 

modelo assistencial. 

 

4.1.5.2 NOB/SUS/96: PAB COMO ESTRATÉGIA DE MUDANÇA DO MODELO 

ASSISTENCIAL 

 

A NOB/96301 foi considerada pelo CNS como estratégia de mudança do modelo 

assistencial. De acordo com a Resolução nº 253, de 04 de setembro de 1996 “a NOB/96 representa 

avanço significativo no aprofundamento do processo de gestão descentralizada e no 

aperfeiçoamento do modelo de atenção à saúde preconizado pelo SUS”. Nessa Resolução 

estabeleceu-se “a data da próxima reunião do Conselho Nacional de Saúde, fixada para os dias 30 

de setembro e 1º de outubro de 1997, para a apresentação ao Conselho pela Comissão Intergestoras 

Tripartite, da Proposta de Implementação da NOB/ nº 1/96 e respectivos recursos para sua 

viabilização” (Resolução nº 253, de 04 de setembro de 1996). 

Com base na avaliação do estágio da descentralização do SUS, a NOB começou a ser 

elaborada entre abril e maio de 1995, quando a Comissão Intergestoras Tripartite (CIT) voltou 

a se reunir para formular uma programação integrada das ações assistenciais, pactuando 

consultas, exames etc., na tentativa de romper com a idéia das séries históricas anteriores. Em 

dezembro de 1995, as diretrizes da NOB/96 foram levadas ao CNS, que realizou 
                                                 
300 Pesquisa realizada nos anos de 2001 e 2002 pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ / Escola Nacional de 
Saúde Pública –ENSP, cujos resultados foram apresentados no capítulo anterior. 
301 A NOB/96 redefine os papéis do governo estadual e federal em relação ao sistema de saúde, alargando as 
atribuições dos municípios, e, no financiamento, aumenta a massa de recursos que é repassada direta e 
automaticamente do FNS para o FES e o FMS. Um dos objetivos gerais dessa NOB foi o aumento da 
participação em percentuais da transferência regular e automática (fundo a fundo) dos recursos federais a estados 
e municípios, reduzindo a transferência por remuneração pelos serviços produzidos. 
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posteriormente cinco reuniões ordinárias e duas extraordinárias para discutí- las, aprovando-a 

através da Resolução nº 195, de 27 de agosto de 1996. 

Essa Norma, ao ser publicada em 2 de setembro de 1996, foi ponto de discussão 

polêmica durante a X CNS, realizada de 02 a 06 de setembro de 1996. A primeira crítica 

referia-se à data de sua publicação, às vésperas do maior evento nacional de saúde, o que não 

permitiu que suas propostas fossem incorporadas ao texto legal. A X CNS determinou um 

prazo de 60 dias para que a NOB/96 fosse revista, e suas deliberações a ela incorporadas. Ela 

foi republicada, em sua nova versão, no Diário Oficial da União em 06/11/96, e só entrou em 

vigor em 15/05/97.  

O CNS pressionou a sua implantação através da Resolução nº 247, de 05 de agosto de 

1997, ao considerar “a necessidade de viabilizar a implementação da Norma Operacional 

Básica do SUS, NOB/96” e resolvendo “Aprovar a proposta orçamentária do Ministério da 

Saúde para 1988” tendo entre os pressupostos a “ênfase à descentralização através da 

implementação da NOB/96” (Resolução do CNS nº 247, 5 de agosto de 1997). 

O Conselho considerou que para a referida implantação seria necessário o incremento 

de novos recursos para a área da saúde. A recomendação nº 004, de 07 de agosto de 1997, 

coloca que “em relação às novas ações decorrentes da implementação da NOB 01/96, o 

Conselho Nacional de Saúde considera como condição imprescindível o incremento de R$ 

1,92 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde para 1998, em relação à proposta original 

de R$ 8.85 bilhões” (Recomendação do CNS nº 004, 7 de agosto de 1997). Também 

relacionando a implantação da NOB/96 à adição de mais recursos está a análise do 

Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, sobre a proposta orçamentária de 

1988, ao afirmar  

 

 Que apesar do Ministro Jatene ter saído deixando a NOB aprovada e com apoio do 
Presidente da República, estaria já completando 1 (um) ano sem nada ter acontecido, 
ocorrendo, portanto, um impasse total. Desta forma, lembrou não haver intenção do 
Governo Federal de implementar o SUS, haja vista os recursos para a saúde em 98 
serem menores que os do ano anterior. Ressaltou que os Conselhos Estaduais e 
Municipais também estão mobilizados pela questão e que a retirada do tema da pauta 
não fora correta (Ata da 69ª Reunião Ordinária do CNS, de 3 e 4 de setembro de 
1997). 

 

Em cumprimento ao estabelecido na Resolução nº 253, de 04 de setembro de 1996, ou 

seja, a apresentação ao Conselho pela Comissão Intergestoras Tripartite, da Proposta de 

Implementação da NOB/ nº 1/96 e respectivos recursos para sua viabilização, os 

representantes da Comissão Intergestoras Tripartite, Dr. Álvaro Machado, Coordenador 
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daquela Comissão, Dr. Anastácio, Secretário de Saúde do Ceará e Dr. Gilson Cantarino, 

presidente do CONASEMS, procederam a referida apresentação na septuagésima reunião do 

CNS realizada nos dias 30/09 e 01/10 de 1997. Destaca-se a intervenção desse último ao 

ressaltar a necessidade de mais autonomia de gestão aos estados e municípios, e ao denunciar 

o espírito de clientelismo hoje reinante. Referiu-se, principalmente, à ousadia contida na 

NOB/96, contemplando uma profunda mudança no modelo assistencial de saúde. Manifestou 

sua profunda preocupação para com o impasse hoje enfrentado pela saúde no país. 

O grande impasse, à época, para a implantação da NOB/96, que preconizava um 

modelo assistencial com ênfase na assistência básica através da criação do Piso de Atenção 

Básica (PAB), estava na necessidade de um aporte maior de recurso reivindicado pelo Conass 

e Conasems na CIT e pelo CNS, ao tempo que o Ministério da Saúde anunc iava cortes no 

orçamento de 1998. Conseqüentemente, a implantação do PAB, prevista na NOB 96 implicaria 

o remanejamento de recursos da média e alta complexidade, comprometendo o princípio de 

integralidade do SUS. Algumas intervenções de Conselheiros revelam esse impasse. O 

representante do CONASS, afirmou que o PSF estava tirando recursos da alta e média 

complexidade. Referiu também que, sem recurso, não há como manusear o sistema. O 

Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, afirmou esperar que o PAB seja 

implantado com dinheiro novo, sem deslocamento de recursos de outras áreas. 

A Comissão de Orçamento do CNS enfatizou a não operacionalização da NOB 96 por 

mais um mês (1 ano e 1 mês sem NOB: aprovada em setembro de 96!). O Conselho aprovou as 

quatro recomendações dessa Comissão, quais sejam:  

 

1) Não se pode implantar a NOB sem recursos novos; 2) O caminho não é retirar 
recursos do teto dos estados que recebem um maior per capita para transferí-los aos 
que têm menos. A política aparente do Robin-Hood vai desestruturar mais ainda o 
sistema de saúde como um todo pela própria migração de pacientes como 
referência formal e informal para estados que contam com mais serviços de saúde. 
3) O caminho não é deslocar recursos dos procedimentos de média e alta 
complexidade para serem gastos nos serviços básicos, pois a maior oferta de 
serviços básicos desencadeará maior necessidade dos de média e alta 
complexidade. 4) É obrigação legal do Ministério da Saúde, estados e municípios, 
preservar o princípio constitucional da integralidade da ação com atuação 
concomitante e não excludente, de serviços de promoção, prevenção, assistência e 
reabilitação (Ata da 70ª Reunião Ordinária do CNS, 30/09 e 01/10 de 1997).  

 

No final do ano de 1997, em 4 de dezembro, o Conselho aprova a Resolução nº 261 que 

denuncia o contingenciamento orçamentário para 1997 e a redução em 1,3 bilhões de reais na 

proposta orçamentária do Governo Federal para 1998, e expressa a necessidade do aumento do 
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PAB de 10 reais per capita para 12 reais.  

Durante a septuagésima quinta reunião do CNS, realizada nos dias 1 e 2 de abril de 1998, 

no item 6 – “Implementação da NOB-96 Resoluções da CIT, Portarias-MS, Avanços e 

Dificuldades”, o Dr. Álvaro Machado, Secretário de Políticas de Saúde e de Avaliação – SPSA, 

fez uma exposição sobre a NOB-96 e das medidas do Ministério da Saúde para sua implantação. 

Essas medidas se traduziram em uma série de portarias (Anexo E).302  

Observam-se dois problemas que tendem a desvirtuar a proposta da NOB/96, como base 

para mudança do modelo assistencial. Primeiro, é a não disponibilização de recursos adicionais 

para a implantação do PAB por parte do Ministério da Saúde, trazendo como conseqüência o 

deslocamento e a utilização de recursos destinados à da média e alta complexidade para a atenção 

básica. Este quadro é agravado pela previsão de corte no orçamento da saúde para o ano de 1998.  

Assim, tem-se na realidade a priorização da atenção básica sem o respaldo nos outros níveis de 

complexidade do sistema de saúde necessários à integralidade do SUS. Coloca-se em prática o 

preconizado pelo Banco Mundial, ou seja, a universalidade da Atenção Básica com o 

estabelecimento de um pacote de serviços de saúde pública destinado aos pobres e a conseqüente 

limitação do acesso aos serviços de atenção terciária e controle da oferta de serviços públicos, em 

função dos custos.  

O segundo problema está relacionado ao “engessamento” do modelo assistencial 

proporcionado pelas Portarias do Ministério da Saúde. A pré-determinação da aplicação do PAB 

variável pelo Ministério da Saúde caracteriza a reconcentração da definição da política de saúde 

no nível federal. A esfera municipal sofre retrocessos no processo de autonomia conquistado com 

a municipalização da saúde. A descentralização passa a ser tutelada pelo nível central, 

desrespeitando as necessidades da realidade local com seu respectivo perfil epidemiológico, como 

foi analisado no capítulo 3. 

Nota-se pelo registrado em ata que houve um protagonismo dos representantes das 

entidades de gestores do nível estadual (Conass) e municipal (Conasems) no sentido de defender 

os recursos necessários para implementação da NOB/96 e a autonomia dos municípios na 

aplicação dos recursos, de acordo com sua realidade.  

 Em que pese a NOB/96 ter implementado o processo de descentralização, a referida 

pré-determinação da aplicação dos recursos transferidos fundo a fundo caracterizou um 

processo de reconcentração da definição da política de saúde no nível federal, à medida que 
                                                 
302 Destacam-se no Plenário do Conselho, as manifestações de rejeição às referidas portarias por parte dos 
representantes do Conass e do Conasems.  
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portarias do Ministério da Saúde determinavam a alocação dos recursos. Este processo de 

recentralização do sistema de saúde foi tratado por alguns Conselheiros nas reuniões do CNS. 

Na octogésima sexta reunião durante a avaliação da execução orçamentária de 1999, 

segundo ano de implementação da proposta de descentralização preconizada pela NOB/96, o 

Conselheiro Gilson Cantarino, representante do Conass303, informou que a preocupação da 

sua entidade, em relação ao aumento do volume de recursos, era que ocorresse uma 

segmentação dos mesmos, diminuindo, então, o poder de gestão de estados e municípios e 

contribuindo para a recentralização do sistema. A Conselheira Rita de Cássia B. Barata, 

representante da SBPC, observou que estava havendo um comportamento reiterado, por parte 

da Secretaria Executiva/MS e da SAS, sobre a tendência de recentralização do sistema e em 

relação aos convênios. O Conselheiro Sérgio Piola, representante da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Avaliação, manifestou o seu descontentamento em relação a recentralização 

do sistema e ponderou que deveriam ser estabelecidos critérios para a distribuição eqüitativa 

de recursos, para os estados, informando que já existiam estudos prévios sobre o tema (Ata da 

86ª Reunião Ordinária do CNS, de 5 e 6 de maio de 1999). Na octogésima sétima reunião o 

Conselheiro Artur Custódio M. de Sousa, representante das Entidades Nacionais de 

Portadores de Patologia e Deficiência, ponderou que o CNS deveria estar atento à tendência 

do processo de re-centralização, sugerindo que fosse formado um grupo de estudo sobre o 

tema (Ata da 87ª Reunião Ordinária do CNS, de 9 e 10 de junho de 1999). 

 Apresentando a política alocativa do MS na octogésima nona reunião, o representante da 

SAS/MS, prestou esclarecimentos sobre a Portaria nº 531 que modificara a lógica da aplicação de 

recursos, principalmente, no que se refere à média e alta complexidades. Informou que houvera 

aumento no teto dos estados da ordem de trezentos e trinta e sete milhões, objetivando promover 

melhora no atendimento das seguintes áreas: urgência e emergência, atendimento às gestantes, 

neurocirurgias e UTIs. O Conselheiro Gilson Cantarino, representante do CONASS, manifestou 

posição contrária ao fato da proposta orçamentária não ser debatida no CNS e, também, ao nível 

estadual e municipal e criticou o processo de recentralização, promovido pelo Ministério da 

Saúde. O Conselheiro Temístocles M. Neto, representante suplente das Entidades Nacionais de 

Outros Profissionais da Área de Saúde, sugeriu que o CNS elaborasse Recomendação, 

posicionando-se sobre a recentralização e a pactuação, além de reafirmar o seu papel (Ata da 89ª 

Reunião Ordinária do CNS, de 4 e 5 de agosto de 1999). 

 Diante deste processo de recentralização de normas e procedimentos que regulam a 

                                                 
303 Gilson Cantarino retorna ao CNS, em maio de 1999, como representante do CONASS. 
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implementação do SUS através de Portarias referentes à alocação de recursos financeiros e ao 

estabelecimento de tetos financeiros estaduais e municipais, o CNS aprovou a Recomendação nº 

013/99, propondo  

 

 Que as portarias relativas a gestão e regulamentação do SUS em especial aquelas mais 
relevantes que tratam de alterações da forma e montantes dos repasses financeiros e 
indução do modelo assistencial, sejam discutidas e pactuadas na CIT e submetidas ao 
CNS previamente às suas publicações, nos termos da legislação em vigor; e que os 
Gestores do SUS amp liem os esforços para a pactuação, na Comissão Intergestoras 
Tripartite, das normas e procedimentos implementadores do SUS no nível nacional. 

 

 Na centésima segunda reunião (4 e 5 de outubro de 2000) no ponto de pauta “Aplicação da 

NOB/96: Progressos, Problemas e Perspectivas”, o então Secretário de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde, destacou a evolução significativa do processo de descentralização do SUS, 

considerando-o, atualmente, irreversível (Ata da 102ª Reunião Ordinária do CNS, de 4 e 5 de 

outubro de 2000). 

 Na centésima terceira reunião, a Secretaria-Executiva do CNS apresentou um documento-

síntese sobre o processo de descentralização do SUS e NOB 96, quando do ponto de pauta 

“Avaliação do Processo de Descentralização do SUS e NOB-96” constituído dos seguintes 

tópicos:  

 I) a alocação dos recursos financeiros do processo de descentralização não conferira a 
ênfase devida à diretriz de regionalização e hierarquização; II) a falta de investimentos 
na atenção básica à saúde e no sistema de referência e contra-referência; III) a 
responsabilidade reguladora dos estados na gestão do espaço intermunicipais; IV) a 
ampliação do conceito de Atenção Básica; V) a média complexidade não sofrera 
reordenação dos serviços, no âmbito da atenção básica; VI) a formatação do modelo de 
atenção básica; VII) a PPI no âmbito da hierarquização e regionalização; VIII) a visão 
errônea da hierarquização e regionalização como instâncias de gestão; IX) termos de 
compromisso a serem firmados entre o Ministério da Saúde e os Estados; e X) os 
reordenamentos do processo de descentralização deverão ser objeto de discussão nas 
Comissões Tripartite, Bipartite, nos Conselhos de Saúde dos Estados e no Conselho 
Nacional de Saúde (Ata da 103ª Reunião Ordinária do CNS, de 8 e 9 de dezemb ro de 
2000). 

 

 Nesta reunião o Conselheiro representante da Comunidade Científica e Sociedade Civil, 

Carlyle G. Macedo, propôs a criação de Grupo de Trabalho para proceder à análise da proposta e 

ao acompanhamento do processo de descentralização do SUS, tendo como base as discussões e os 

documentos anteriormente apresentados. Após os debates e disputas por vagas foi aprovada a 

proposta de constituição do grupo, composto pelas seguintes representações: Ministério da Saúde, 

CONASS, CONASEMS, usuários e prestadores de saúde como titulares e, como suplente, a 

representação dos profissionais de saúde. Nesta disputa ficou constatado o espaço do Conselho 

como espaço de contradições de interesses de classe quando da declaração de voto do Conselheiro 
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representante dos trabalhadores Jocélio Drummond contra a entrada de um representante do 

empresariado:  

 Declaro que votei contra a composição do Grupo de Trabalho por não concordar com dois 
aspectos: a exclusão do coordenador do corpo do grupo, para artificialmente chegar ao 
número de cinco membros, conforme determina o Regimento Interno do CNS e a entrada 
de um empresário de saúde em detrimento dos profissionais de saúde ou comunidade 
científica de saúde (Ata da 103ª Reunião Ordinária do CNS, de 8 e 9 de dezembro de 
2000). 

 
 Na centésima quarta reunião (6 e 7 de dezembro de 2000) houve a apresentação do 

documento produzido pelo referido GT/CNS: “Diretrizes para o Processo de Descentralização e 

Regionalização”. Os representantes do Ministério da Saúde, a partir das dificuldades enfrentadas, 

apontaram para a necessidade de reformulação do Modelo Assistencial do SUS, através da 

regionalização da assistência à saúde e fizeram a apresentação e os devidos esclarecimentos sobre 

a Minuta de Portaria (ou Instrução Normativa) referente à regionalização da assistência à saúde. 

 Através da Resolução nº 307, de 07 de dezembro de 2000, considerando a importância da 

regionalização para organização estrutural e funcional da atenção à saúde no SUS e para a 

consolidação do processo de descentralização, o CNS resolveu “apoiar a iniciativa do Ministério 

da Saúde, através da SAS e em discussão na CIT, de promover a regionalização dos serviços e da 

atenção à saúde como estratégia necessária à organização do sistema e consolidação de sua 

descentralização” (Resolução nº 307, de 07 de dezembro de 2000). 

 Observa-se que as críticas ao processo de descentralização a partir da NOB/96 

subsidiaram a elaboração da nova Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) cujo eixo é 

o processo de regionalização do sistema de saúde como se pode observar na “Avaliação da 

NOB/96 e da NOAS” apresentada na centésima quinta reunião pela representante do Ministério 

da Saúde. 

 Na centésima décima oitava reunião (3 e 4 de abril de 2002) foi aprovada a deliberação nº 

008, de 4 de abril de 2002, que propõe a “efetivação da adequação dos parâmetros assistenciais 

(médias nacionais) às realidades regionais, conforme as Diretrizes de Regionalização do CNS e 

da configuração de regiões de saúde sinalizada na NOAS-2002”.   

 Observa-se o empenho do Conselho para a efetivação da NOB/SUS/96, e por mais 

recursos para a sua operacionalização, posicionando-se contrário ao remanejamento de recursos 

da média e alta complexidade na implantação do PAB, defendendo a integralidade do SUS, em 

contraposição às orientações do BM de “racionalização” do acesso ao atendimento hospitalar (alta 

complexidade) e da expansão, apenas, da rede básica de saúde. Seu posicionamento também foi 

contrário ao processo de recentralização do sistema de saúde ocorrido, através da definição do 
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PAB variável pelo nível federal. 

 Trataremos a seguir sobre a Política de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica e a Política 

de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, pela relevância destas para nosso objeto de estudo, 

como também, pelo papel importante do CNS na construção das mesmas. 

 

 

 

 

4.1.5.3 POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

Um dos eixos importantes que acena como mudança substantiva no modelo de atenção 

à saúde na segunda metade da década de 90 é a Reforma Psiquiátrica, a qual pressupõe um 

processo de desospitalização, ou seja, sanear os serviços hospitalares ao tempo em que se 

deve promover a expansão dos serviços extra-hospitalares, revertendo o modelo tradicional 

hospitalocêntrico de atenção a pacientes com transtornos mentais.  

 Entretanto, este processo acontece paralelo à recomendação do BM de “racionalização 

do acesso ao atendimento hospitalar”. Por isso, deve-se dar uma atenção especial para que 

este processo de desospitalização não implique apenas na referida racionalização, mas na 

implementação de políticas substitutivas de Atenção Psicosocial como propõe o Movimento 

pela Reforma Psiquiátrica. 

O CNS teve um importante papel na construção desta reforma. No final de 1992 

aconteceu a II Conferência Nacional de Saúde Mental que propôs a formação e instalação da 

Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica - CNRP, ligada ao Conselho Nacional de Saúde, 

com representantes de técnicos, usuários e familiares participantes do Movimento da Luta 

Antimanicomial. Esta vinculação da Comissão ao CNS, deu a este um papel importante na 

formulação e na luta por esta política. 

Em 06 de julho de 1995, o CNS aprova a política proposta pelo Plano de Apoio à 

Desospitalização, através da Resolução nº 159. Em novembro de 1995, considerando “a 

impossibilidade dos Centros de Atenção Psicosocial contribuírem para o avanço do processo 

de Reforma Psiquiátrica, uma vez que a atual Tabela de Procedimentos do SUS não permite a 

viabilização dos referidos Centros, sobretudo quando restringe determinados procedimentos 

ao setor público [...]” Recomenda que a Comissão Intergestoras Tripartite apresente ao 

Conselho Nacional de Saúde um “estudo de viabilização econômica dos Centros de Atenção 
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Psicosocial públicos e filantrópicos, a partir da tabela de procedimentos do SUS” 

(Recomendação nº 007, de 9 de novembro de 1995). 

O Plano de Trabalho da Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica do Conselho 

Nacional de Saúde para o período de 1996/1998 foi aprovado através da Resolução do CNS nº 

194, de 07 de agosto de 1996.304  

Durante a septuagésima terceira reunião do CNS (4 e 5 de fevereiro de 1997), a 

Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica apresentou um relatório cujo conteúdo, reafirma 

a desospitalização e o desenvolvimento dos modelos substitutivos. Também foi apresentado 

um relatório sobre o assunto pelo Conselheiro Olympio Távora, representante da 

Confederação Nacional do Comércio, que havia pedido vistas do relatório da CNRP. 

Polarizou-se a discussão nestes dois relatórios.  

A partir da intervenção do Conselheiro Jocélio Drummond, representante da CUT, 

nota-se que este último relatório vai de encontro ao defendido pela Reforma Psiquiátrica. Ele 

afirmou que o texto de origem, apresentado pelo Conselheiro Olympio teria sido pautado em 

documento do ex-Secretário de Saúde de Alagoas, Humberto Gomes de Melo, Assessor do 

Departamento de Psiquiatria da Federação Brasileira de Hospitais. Nesse sentido, chamou a 

atenção para o contido no parágrafo IV - do relatório, que  

 

Ao invés de defender uma concepção de Reforma Psiquiátrica, se prendia a 
desqualificar o CNS, o maior órgão de controle social neste país, retirando do 
mesmo competências legais dos interlocutores da Sociedade [...] Observou que a 
redução dos 34.000 mil leitos psiquiátricos teria sido por motivo econômico e não 
porque os proprietários de Hospitais Psiquiátricos estivessem sensibilizados com a 
proposta de Reforma Psiquiátrica (Ata da 73ª Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de 
fevereiro de 1997).  

 

Aparece nesse confronto de relatórios os interesses em disputa, em defesa da Reforma 

Psiquiátrica representado pela CNRP e o da rede privada, expresso no relatório do 

Conselheiro Olympio. Destaca-se uma contraposição entre os interesses dos conselheiros 

representantes da rede privada e da rede filantrópica e os conselheiros defensores da Reforma 

Psiquiátrica.   

A preocupação central do Conselho não era promover apenas a redução dos leitos com 

o processo de desospitalização, mas principalmente, compatibilizar esta redução com novas 

                                                 
304 Esta resolução foi reeditada sob o nº 215 em 06 de fevereiro de 1997. 
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alternativas assistenciais, propiciando dispositivos terapêuticos substitutivos, conforme 

expressa a Resolução nº 272, de 05 de março de 1998.  

Apesar do teor da Resolução do CNS, observa-se a partir do relatado na sua 

septuagésima sexta reunião realizada nos dias 6 e 7 de maio de 1998, que o deliberado não 

vinha sendo cumprido pelo Ministério da Saúde. Nesta reunião, foi apresentado o “Relatório 

de Reunião da Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica – CNRP” pelo presidente dessa 

Comissão, Dr. Flávio Resmini, Secretário de Saúde de São Lourenço – RS, informando que 

os recursos destinados à implantação das unidades alternativas “não vêm respondendo à meta 

de 450 novas unidades, tendo sido aprovadas 165 unidades, e os recursos teriam sido 

repassados apenas para 15 serviços, no período de 1995 a 1997” (Ata da 76ª Reunião 

Ordinária do CNS, 6 e 7 de maio de 1998).  Este engrandeceu a Resolução aprovada pelo 

CNS, que defendia as condições de atuação do CNRP e da reforma psiquiátrica como um 

todo e solicitou a intervenção do Coordenador do Conselho, Dr. Nelson Rodrigues dos 

Santos, no sentido de providenciar uma audiência com o Chefe do Gabinete do Senhor 

Ministro José Serra, para informá-lo da realidade acima descrita. 

Os recursos liberados pelo Ministério da Saúde atingiram um percentual de 3,3% do 

total da meta de 450 novas unidades alternativas à internação hospitalar, ao tempo que houve 

uma diminuição dos leitos. Configurou-se, na prática, um racionamento de leitos, conforme o 

recomendado pelo Banco Mundial, sem uma simultânea ampliação de unidades de terapias 

substitutivas necessárias à efetivação da política da Reforma Psiquiátrica defendida pela 

CNRP e pelo CNS.   

 Durante a nonagésima nona reunião realizada nos dias 5 e 6 de julho de 1999, após o 

informe ao CNS da constatação pela Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da Câmara 

dos Deputados das condições subumanas em que os doentes mentais de vários estados 

brasileiros estavam submetidos, sugeriu-se que a Comissão Intersetorial de Saúde Mental 

fosse reativada e produzisse subsídio para o CNS.   

No sentido de garantir os recursos para a efetivação dos serviços substitutivos de 

saúde mental o CNS elaborou a Recomendação nº 007, de 05 de abril de 2001, a qual teve a 

finalidade de pressionar o repasse de recursos fundo a fundo e não através da modalidade 

convenial para acelerar a reforma psiquiátrica no Brasil. A Recomendação nº 013 reforçou a 

necessidade de viabilização da rede de serviços substitutivos de saúde mental, recomendando 

“ao Plenário do Conselho Nacional de Saúde que seja destinado o percentual de, no mínimo 
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3% do orçamento da saúde, para a saúde mental nas três esferas de governo” (Recomendação 

nº 013, de 05 de abril de 2001). 

Diante da importância da multiplicação da estratégia do PSF como forma de oferta de 

atenção básica à saúde e das potencialidades desta estratégia para a ampliação do acesso e da 

abertura da atenção em saúde mental, o CNS recomendou que a “integração das ações em saúde 

mental no âmbito do Programa de Saúde da Família assuma as diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica já assumidas pelo Ministério da Saúde” (Recomendação nº 014, de 05 de abril de 

2001). 

Destaca-se que as diretrizes resultantes das Conferências nacionais ocorridas na área 

específica de saúde mental é que têm norteado as lutas no campo da Reforma Psiquiátrica. Em 

1987 foi realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental e no final de 1992 aconteceu a II 

Conferência nesta área. Durante a 11ª Conferência Nacional de Saúde foi aprovada uma moção 

de Reivindicação para realização da III Conferência Naciona l de Saúde Mental e respaldado 

nesta, o CNS solicita “ao Senhor Ministro da Saúde a convocação da III Conferência Nacional 

de Saúde Mental, para que seja realizada em 2001, objetivando marcar a alta relevância do tema 

‘Saúde Mental’ para a população” ( Resolução nº 310, de 05 de abril de 2001). O CNS também 

aprovou duas Recomendações relacionadas a realização e a organização desta Conferência, a de 

nº 018 e a de nº 19, de 07 de junho 2001. Esta Conferência aconteceu entre os dias 11 e 15 de 

dezembro deste mesmo ano com o tema “Efetivando a reforma psiquiátrica com acesso, 

qualidade e controle social”, foi precedida de 180 Conferências Municipais e de Conferências 

em todos os estados brasileiros. Teve a presença 1.480 participantes.    

Na centésima vigésima segunda reunião (7 e 8 de agosto de 2002) foram debatidas pelos 

Conselheiro as Portarias GM/MS 251/2002 e SAS/MS 77/2002. A Portaria Ministerial nº 251/01 

estabelece diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os 

hospitais psiquiátricos através dos indicadores aferidos pelo Programa Nacional de Avaliação do 

Sistema Hospitalar (PNASH) e também pelo seu porte e define a estrutura, a porta de entrada 

para internações psiquiátricas na rede do SUS e dá outras providências, e a Portaria nº 77/02 

operacionaliza a Portaria nº 251/02. Houve uma árdua discussão em torno destas Portarias, 

polemizada pela posição contrária do Conselheiro Olympio Távora, representante das Entidades 

Filantrópicas, que se posicionou contra a aprovação das Portarias naquela reunião, justificando a 

necessidade de alguns ajustes e a discordâncias das tabelas contidas na Portaria nº 77/02. 

Esclareceu que 80% das internações psiquiátricas eram feitas em hospitais privados e 

filantrópicos e que a Confederação Nacional de Entidades Filantrópicas não era contra as 
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Portarias, mas que considerava que deveria ser feita uma adequação para que se fizesse política 

dentro de uma realidade a fim de que todos os prestadores continuassem oferecendo serviços de 

boa qualidade (Ata da 122ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de agosto de 2002). 

De acordo com o Senhor Pedro Gabriel Godinho Delgado, Diretor Substituto da 

ASTEC 305 (Assessoria Técnica ATRICON), essa Portaria consolidava os avanços conseguidos 

no que se refere à estruturação da rede de saúde mental, conforme a Lei nº 10.216/01, que 

determina que o sistema teria de ser predominantemente extra-hospitalar. Afirmou que o 

objetivo da proposta era fazer a transição do sistema hospitalar para o extra-hospitalar de forma 

gradual e que os mega hospitais psiquiátricos imediatamente seriam transformados em hospitais 

de pequeno e médio porte. Assim, na medida que os leitos psiquiátricos diminuíssem, os 

serviços extra-hospitalares ampliariam como os ambulatórios e CAPS (Ata da 122ª Reunião 

Ordinária do CNS, 7 e 8 de agosto de 2002). O que estava em debate eram os interesses da rede 

filantrópica e dos defensores da Reforma Psiquiátrica. Na centésima vigésima terceira reunião (4 

e 5 de setembro de 2002), com os votos contrários dos Conselheiros representantes das 

Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde, Olympio Távora Corrêa e Tito Oliani, 

e do Conselheiro representante da CNA, Augusto Alves do Amorim, o Conselho reitera as 

propostas da III Conferência de Saúde Mental e aprova  as Portarias GM/MS 251/2002 e 

SAS/MS 77/2002, através da Resolução nº 318, de 05 de setembro de 2002. 

Pelo exposto, apesar do posicionamento do Conselho favorável a uma redução de leitos 

nos hospitais psiquiátricos, simultânea ao aumento dos serviços extra-hospitaleres, este aumento 

não foi proporcional à referida redução. Não houve um investimento nos atendimentos 

alternativos na mesma proporção do corte de recursos para os hospitais psiquiátricos, 

realizando-se, no período estudado, a “racionalização” de serviços hospitalares recomendada 

pelo Banco Mundial. Este fato não desqualifica a luta do Movimento Antimanicomial pela 

Reforma Psiquiátrica, pelo contrário, evidencia a necessidade de fortalecê- la no sentido da 

ampliação dos serviços alternativos de atendimentos psiquiátricos extra-hospitalares, cujos 

resultados são, incontestavelmente, superiores ao confinamento da internação hospitalar.  

 

4.1.5.4 POLÍTICA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

                                                 
305A Portaria 971, de 03/07/01, constituiu um grupo técnico vinculado a Área de Saúde Mental, a ser integrado à 
Assessoria Técnica - ASTEC da SAS. Trata ainda do Programa para aquisição de Medicamentos Excepcionais 
para área de saúde mental e controle dos serviços nos municípios. 
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O CNS teve uma participação importante no processo de acompanhamento e definição 

de uma política de medicamentos no Ministério da Saúde. Verificando denúncias de 

irregularidades no setor, examinando os trabalhos da CPI instalada e estimulando a realização 

da I Conferencia Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica.    

A extinta Central de Medicamentos (CEME) apareceu constantemente nas discussões 

do CNS por considerar sua “importância social” e estratégica como “órgão na Política de 

Saúde para a população”, e por considerar “a necessidade de se estabelecer mecanismos de 

proteção, transparência e controle social da CEME, evitando-se assim possíveis desvios de seus 

objetivos” (Recomendação nº 001, de 10 de maio de 1995).  

Diante do surgimento de novos casos de nascimento de crianças portadoras da 

Síndrome de Talidomida e da formação de mercado paralelo de comercialização da droga, o 

CNS determinou “que em um prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta, deverá a 

Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) trazer para apreciação deste Conselho proposta de 

normatização relativa ao controle da produção, manipulação, distribuição e dispensação da 

droga” (Resolução nº 171, de novembro de 1995). 

 O Conselho também interferiu contra a ineficácia dos anticoncepcionais que 

prejudicou inúmeras mulheres, através da Resolução nº 217/97. Considerou que o Laboratório 

União-Química deveria repor os lotes de anticoncepcionais comercializados, através da 

CEME por terem sido avaliados como de baixa qualidade (Resolução nº 217 de 06 de março 

de 1997). 

 Frente ao anúncio do Ministro da Saúde, Dr. Carlos César de Albuquerque, da extinção 

da CEME e do INAN na sexagésima sexta reunião do CNS realizada nos dias 4 e 5 de junho de 

1997, houve uma reação de alguns Conselheiros pela atitude ter sido tomada sem uma consulta 

prévia ao Conselho, questionando-se o papel de controle social daquela instância. O Ministro 

ressaltou que a essência da CEME seria preservada.  

A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada pela Portaria nº 

3.916/GM/30/10/98 que tem como propósito  

 

 Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do 
uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais [...] suas 
principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a 
reorientação da assistência farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a 
sua regulamentação sanitária (Portaria nº 3.916/GM/30/10/98).  
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Para implementação dessa política o Ministério da Saúde criou a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, “que busca garantir condições para a segurança e qualidade dos 

medicamentos consumidos no País”. 306  

A vulnerabilidade a fraudes na prestação dos serviços farmacêuticos está vinculada à 

concepção que o medicamento é uma mercadoria e o usuário um consumidor. Existe uma 

supremacia dos interesses mercantilistas na área farmacêutica inclusive com pressões das 

multinacionais farmacêuticas para fazer valer as regras impostas no campo das patentes de 

fármacos. As empresas de medicamentos pautam sua conduta, antes de tudo, pela ânsia de 

lucros. De acordo com Coelho (2003) é por esta lógica da mercantilização perversa que “é 

perfeitamente compreensível que o Brasil conviva há muitos anos com denúncias de fraudes, 

falsificação e corrupção, uso inadequado e abusivo, além de aumentos extorsivos e de 

formação de oligopólios no setor farmacêutico”.      

O CNS não poupou esforços para a aprovação da lei dos medicamentos genéricos, 

conseguindo incluir nesta a sua avaliação periódica do desenvolvimento da Política de 

Medicamentos Genéricos. Durante a nonagésima reunião este tema foi discutido na Mesa-

Redonda “Implementação da Lei dos Medicamentos Genéricos: Dificuldades e Caminhos”. 

Em 17 de novembro de 1999 foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) dos Medicamentos para averiguar o aumento abusivo nos preços dos medicamentos 

que haviam subido cerca de 60% acima da inflação nos últimos anos. O CNS ao ser 

informado da proposta de instalação desta Comissão na sua 91ª reunião realizada em 5 de 

outubro deste ano, encaminhou alguns Conselheiros para articular-se junto à Câmara com o 

objetivo de influenciar na escolha do relator para garantir o bom andamento dos trabalhos. 

Na nonagésima quarta reunião, realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2000, foi 

apresentado ao Plenário o primeiro relato da referida CPI pelo seu relator, Deputado Nelson 

Marchezan, o qual informou que até aquele momento tinha acontecido vinte e quatro 

reuniões de audiências públicas e tinham tomado as seguintes providências:  

 

1) solicitação de instauração de processo junto ao SDE contra quarenta e sete 
laboratórios farmacêuticos que praticaram preços bem acima do esperado; 2) 
quebra do sigilo fiscal contra vinte e um laboratórios, que se reuniram em São 
Paulo para bombardear o funcionamento da lei nº 9787, que é a Lei dos Genéricos; 
3) quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico, de três laboratórios de Minas 
Gerais, bem como o de mais seis pessoas que, em diligência, constatou-se a 
participação de laboratórios clandestinos, além de uma promiscuidade de 

                                                 
306 Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2005. 
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relacionamento com outros laboratórios e com distribuidores (Cf. 94ª Reunião 
Ordinária do CNS, de 9 e 10 de fevereiro de 2000).  

 

Na nonagésima oitava reunião realizada nos dias 7 e 8 de junho de 2000 A CPI 

comprovou os preços altos dos medicamentos com dados estatís ticos, fornecidos pelo 

Ministério da Saúde, “de que nos últimos dez anos, o faturamento subiu de três para dez 

milhões, o preço do medicamento subiu de dois para seis e o número de unidades continuou 

ao redor de um bilhão e quinhentos milhões” (Ata da 98ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 

8 de junho de 2000). Denunciou “quarenta e sete laboratórios por preços abusivos, vinte e 

um laboratórios por cartel e outros, por variadas razões” (idem). Caracterizando uma 

cartelização dos medicamentos no país. “Foi comprovado que esse cartel queria obstruir a 

entrada dos medicamentos genéricos” (idem). Foram identificados furtos de carga, a 

sonegação, a falsificação, como políticas praticadas no país. A outra constatação apresentada 

foi a ausência do poder regulador nesta área, já que em dez anos, não houve um laboratório 

punido no Brasil.  

As sugestões da Comissão foram as seguintes: registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária de todo e qualquer medicamento, com critério econômico e a sua 

renovação também; trans ferência das atribuições, em matéria de medicamentos, da Secretaria 

de Acompanhamento Econômico para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deixando 

o CADE instrumentalizado, como órgão recursal de instância julgadora na matéria; punição 

proporcional à quantidade de vantagem auferida pela fraude praticada e elaboração de uma 

Política Industrial de Medicamentos; e verbas para aumentar o número de laboratórios 

nacionais, estaduais ou locais.  

O Conselheiro Mozart Abreu, representante da Comunidade Científica e Sociedade 

Civil, pela sua experiência na CEME, afirmou conhecer os poderes que estão organizados 

nesse setor: “um segmento de tradição oligopolizado e mascarado por evidências falsas de 

concorrência perfeita”. Para ele “esse segmento, de caraterística oligopólica e, em alguns 

casos, monopólica, não pode deixar que exista um mercado controlando, portanto, precisa 

existir uma forte presença de regulação de preços [...] É preciso que seja definida a Política 

Intersetorial de Medicamentos” (idem). Ao final da reunião foram aprovadas as seguintes 

propostas: 1) do Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, que propôs a 

realização de uma pré-conferência sobre o assunto como estratégia para o controle social dos 

medicamentos, cujo resultado seria, posteriormente, apresentado na 11ª Conferência 

Nacional de Saúde; 2) do Conselheiro representante das Entidades Nacionais de Portadores 
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de Patologia e Deficiência, Artur Custódio, que sugeriu que o CNS elaborasse moção de 

apoio às decisões da CPI e; 3) do Conselheiro representante da Força Sindical, Diógenes 

Sandim, que sugeriu que fosse constituída Comissão de Conselheiros para promover 

articulação junto ao BNDES, com vistas às propostas contidas no relatório da CPI dos 

Medicamentos no sentido deste abrir uma linha de crédito para financiar genéricos. 

Na centésima reunião, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2000, foi apresentado 

pelo coordenador do Grupo de Trabalho sobre a CPI dos Medicamentos, Conselheiro 

representante da Comunidade Científica e Sociedade Civil, Mozart Abreu, o documento 

“Balizamentos para a Atuação do CNS no Aperfeiçoamento do Setor Farmacêutico” o qual 

subsidiaria uma Resolução do Conselho sobre o assunto.  

A Conselheira Clair Castilhos apresentou o relatório do pedido de vistas do 

documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre a CPI dos Medicamentos na 103ª 

reunião, no qual destaca-se a afirmação de que  

 

Verifica-se que as empresas de capital estrangeiro, que são, em sua maior parte, 
subsidiárias de laboratórios internacionais, têm mantido, historicamente, uma 
participação da ordem de 70% do faturamento total do setor farmacêutico do 
Brasil, e que tais empresas adquirem a maior parte de suas necessidades de insumo 
de fontes externas, em especial de suas casas matrizes, o que gera uma forte 
dependência do Brasil na obtenção de importantes insumos, de países detentores 
de capacitação tecnológica e, algumas vezes, de monopólio mundial na 
distribuição de fármacos (Ata da 103ª Reunião Ordinária do CNS, de 8 e 9 de 
novembro de 2000).  

 

Ressaltou que “as investigações da CPI mostraram o quão urgente é o Brasil avançar 

na área da pesquisa e da tecnologia” (idem). Ao final foi aprovada uma Resolução elaborada 

pelos Conselheiros Mozart Abreu e Lima e Clair Castilhos, que propôs: “I - Promover a 

realização de estudos e debates, articulando os diferentes atores envolvidos na problemática 

da área de medicamentos” e “II – Promover a realização da 1ª Conferência Nacional de 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica”307 (Resolução nº 311, de 5 de abril de 2001).  

A preocupação com o controle social na área da política de medicamento foi 

constante no Conselho e através da Recomendação nº 012, de 9 de maio de 2002, 

recomendou ao “Ministério da Saúde e demais gestores do SUS, o desenvolvimento de 

medidas para o aperfeiçoamento da política e dos processos de coordenação para a gestão das 

ações de assistência farmacêutica, no âmbito da Política Nacional de Medicamentos, 
                                                 

307 Esta Conferência foi organizada pelo CNS e realizada nos dias 15 a 18 de setembro de 2003, em 
Brasília. 
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reforçadas as estratégias de descentralização e de gestão tripartite, com controle social” como 

também recomenda ao MS “sustar o desenvolvimento e aplicação de quaisquer medidas 

atinentes a utilização da rede privada de farmácias como pontos de dispensação de 

medicamentos dos programas de assistência farmacêutica do SUS [...]”.   

O envolvimento do CNS para a definição de uma Política Nacional de Medicamentos 

e Assistência Farmacêutica voltada para a construção do SUS demonstra seu compromisso 

em controlar uma área minada por interesses de empresas de capital estrangeiro, já que estas 

têm uma participação de aproximadamente 70% do faturamento total do setor farmacêutico 

do Brasil. 

O CNS teve atuação na construção e/ou aprovação de outras políticas e programas 

desenvolvidos pelo Ministério da Saúde relacionados ao Modelo Assistencial de Atenção à 

Saúde implementado no período estudado, tais como na: Política Nacional de Saúde Indígena, 

Política do Sangue, Política Nacional de Saúde do Idoso, Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Portadora de Deficiência, Política Nacional de Redução da  Morbi-mortalidade por 

Acidente e Violência, entre outras. Destaca-se sua postura crítica às Campanhas/Mutirões 

realizados pelo Ministério da Saúde a partir de 1999.308  

A implantação de uma Política Nacional de Redução da Morbi-mortalidade por 

Acidente e Violência sempre fo i de extrema necessidade na realidade brasileira em que a 

violência e os acidentes ocupam o segundo lugar no quadro da mortalidade, ficando atrás 

apenas das doenças cardiovasculares. Esta problemática se insere no conceito ampliado de 

saúde que busca melhorar os padrões de qualidade de vida da população. Uma proposta para 

essa política foi apresentada na nonagésima sexta reunião, realizada nos dias 5 e 6 de abril de 

2000, pela pesquisadora Cecília Minayo, a partir de documento por ela elaborado que sintetiza 

o diagnóstico da situação dos acidentes e violência no país.  

A proposta do Ministério da Saúde para esta política309 foi aprovada pelo CNS através 

da Resolução nº 309, de 08 de março de 2001, que também criou Grupo de Trabalho no 

Conselho Nacional de Saúde com vistas à elevação do tratamento desta questão ao primeiro 

nível de prioridade das Políticas Públicas e de Saúde e do acompanhamento da implementação 

da referida política. Ressalta-se o alarmante crescimento da mortalidade por causas externas, 

                                                 
308 Essas campanhas remontam ao período do “Sanitarismo Campanhista” da política de saúde brasileira, em que 
os problemas de saúde da população eram enfrentados com campanhas nas áreas consideradas de risco. Este tipo 
de política vai de encontro ao modelo de atenção à saúde preconizado pelo SUS que exige ações permanentes, 
sistemáticas e na perspectiva da integralidade, a partir do perfil epidemiológico de cada realidade específica.  
309 A homologação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência foi 
publicada pela Portaria GM/MS Nº 737 DE 16/05/01 - DOU Nº 96 – Seção 1e – de 18/05/01. 
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além do fato dessas matarem, anualmente, em nosso país, “por volta de 120.000 pessoas, mais 

que todas as doenças infecto-contagiosas, e mais que o total de soldados norte-americanos 

mortos nos doze anos de guerra do Vietnã, o que nos constrange em reconhecer o estado de 

plena guerra civil em nossa sociedade” (Resolução do CNS nº 309, de 08 de março de 2001). 

Houve uma articulação do CNS com o Congresso Nacional em particular com a 

Subcomissão de Violência Urbana da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da 

Câmara dos Deputados, com as Comissões do Poder Legislativo, que lidam com as áreas da 

Saúde, e com o Ministério Público, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Trabalho e 

Previdência Social buscando apoio para o processo de formulação de estratégias para a 

implementação e acompanhamento da política nacional de redução da morbimortalidade por 

acidentes e violência, do Ministério da Saúde, na forma como foi aprovada no Conselho 

Nacional de Saúde. A Recomendação nº 021, de 05 de julho de 2001 reforça esta articulação. 

Na mesma perspectiva está a Recomendação nº 022 de 05 de julho de 2001 que recomenda o 

engajamento dos seguintes setores para o mesmo objetivo: Ministério da Saúde, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, Comissão Intergestoras Tripartite-CIT, Comissões 

Intergestoras Bipartite-CIB, COSEMS, Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 

Ministério Público, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério  

dos Transportes, Ministério da Educação, Universidades, Corpos de Bombeiros Militares, 

Polícias Militares, Polícia Rodoviária Federal, Organizações Não Governamentais e 

Sociedade Civil, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e Rede Nacional Feminista de 

Saúde e Direitos Reprodutivos (Rede Saúde). A Resolução nº 313, de 09 de agosto de 2001, 

instituiu a Comissão Intersetorial Permanente de Trauma e Violência, do Conselho Nacional 

de Saúde com o objetivo de formular estratégias, e acompanhar a implementação desta 

política nacional. 

Observa-se um empenho especial do CNS para a implementação de uma política - a 

Política Nacional de Redução da Morbi-mortalidade – que enfrenta a segunda causa de morte 

no Brasil, a causa externa, indo de encontro ao priorizado pelo Banco Mundial, a Atenção 

Básica. 

O Conselho Nacional de Saúde também teve um papel importante na implementação 

de algumas políticas relacionadas à área da saúde, na apuração de denúncias de corrupção ou 

de desrespeito aos mecanismos de controle social, na fiscalização e aprovação dos novos 
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cursos superiores da área da saúde310, entre outros. Atuações que revelam o compromisso 

político predominante no CNS em defesa do SUS e dos seus princípios e contrário às 

orientações das agências financeiras internacionais. Destacamos, a seguir, o seu 

posicionamento em relação à Política Nacional de Saneamento Básico e Meio Ambiente e ao 

Relatório Anual 2000 da OMS.  

O CNS teve uma posição importante na definição da Política Nacional de Saneamento 

Básico e Meio Ambiente. A questão do saneamento básico foi tratada com ênfase no CNS nas 

reuniões dos anos de 2000 e 2001. Neste período foram aprovadas três resoluções, três 

recomendações, uma moção e uma deliberação sobre o tema. Para discutir uma Política 

Nacional de Saneamento foi formada uma Comissão Intersetorial de Saneamento e Meio 

Ambiente (CISAMA) que priorizou: a garantia de que os recursos para saneamento básico 

fossem regidos pelos princípios do SUS, o uso dos recursos do FGTS para o financiamento do 

setor, mecanismos de controle social sobre os investimentos e no acompanhamento de sua 

aplicação e análise da proposta em estudo pelo governo da privatização deste setor. O CNS 

posicionou-se contra a política de contingenciamento dos recursos do FGTS para o 

financiamento do setor público de saneamento básico, “que desestabiliza e compromete o 

patrimônio público das empresas e autarquias estaduais e municipais de saneamento, obtido 

pelo investimento de décadas da sociedade brasileira” (Resolução nº 302, de 06 de abril de 

2000). Através da Resolução nº 308 de 8 de março de 2001, posicionou-se contra o viés 

privatizante do Projeto de Lei 4.147/2001 que tramitava na Câmara Federal, em caráter de 

Urgência Constitucional, instituindo diretrizes nacionais para a prestação dos serviços na área 

de saneamento básico, sem a garantia da relevância pública das ações nessa área e da 

participação do Sistema Único de Saúde na formulação dessa política, solicitando a retirada 

da Urgência Constitucional na tramitação deste Projeto. 

Como estratégia de impedir a tramitação deste Projeto de Lei e de consolidar as 

propostas do setor saúde e ambiente, o CNS articulou um seminário com a cooperação e 

parceria do Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, CONASS, CONASEMS e 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados e propôs a 

convocação de uma Conferência Nacional de Saneamento, precedida de Conferências 

municipais e estaduais, como fórum de ampla discussão com a sociedade brasileira 
                                                 
310 Este processo de controle social sobre os novos cursos teve uma repercussão importante no processo de 
controle da mercantilização dos mesmos, dificultando a proliferação de cursos de baixa qualidade com interesses 
meramente lucrativos, a exemplo da Moção nº 002 de 8 de abril de 1999, em repúdio à abertura do Curso de 
Medicina pela Faculdade de Ciências de Saúde de Barão de Mauá, em Ribeirão Preto-SP. 
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(Resolução nº 312, de 07 de julho de 2001). O resultado destas mobilizações foi a retirada do 

Projeto de Lei 4.147/01 que dispunha sobre a estabilização e privatização dos serviços de 

saneamento básico, significando uma vitória do CNS sobre a pretensa privatização dessa área 

de serviços essenciais do Estado.  

Também questionou a priorização que a política governamental vem dando à 

contenção do déficit público em detrimento das políticas sociais, prejudicando a definição de 

uma política de saneamento para o país, e mais uma vez contra a privatização da área de 

saneamento, recomendou que fosse “acrescido no item que trata das condições específicas 

para habilitação aos recursos, a condição de tornar automaticamente nulo e com a paralisação 

dos repasses financeiros, o Convênio firmado entre a FUNASA e o Município ou o Estado, 

caso a concessão dos serviços de saneamento seja privatizada durante a vigência do mesmo” 

(Recomendação nº 002, de 8 de março de 2001). E, defendendo a transparência na aplicação 

dos recursos públicos, recomendou que a FUNASA adotasse “procedimentos de visibilidade 

e transparência sobre os critérios, o cronograma das atividades e dos recursos previstos e 

disponibilizados nas ações de saneamento do Projeto Alvorada311, incluindo o repasse 

sistemático dessas informações aos Conselhos de Saúde” (idem). 

 Frente ao Relatório Anual 2000 da OMS – “Sistemas de Saúde: Melhorando o 

Desempenho”, o qual apontava para a quebra da universalidade dos sistemas públicos de saúde e 

para a privatização, o CNS posicionou-se contrário por meio de manifestação política através de 

nota técnica sobre esse relatório e de Moção. “Inicialmente, o relatório apresenta o modelo ideal 

de saúde a ser buscado pelos países, como sendo um sistema de saúde onde cem por cento da 

população seria coberta por seguro-saúde, que poderia ser custeado pelo próprio indivíduo ou 

pelo estado, no caso da parcela da população que não pudesse arcar com o custo do seu seguro” 

(Ata da 99ª reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de julho de 2000). A maioria dos conselheiros se 

manifestou contrário ao teor do documento da OMS.  

 O Conselho aprovou uma Moção crítica que denunciou a desconsideração no referido 

relatório das diferenças entre os países do primeiro mundo e os periféricos, os quais têm a 

singularidade de sofrerem as conseqüências do ajuste estrutural imposto pelos agentes financeiros 

internacionais, FMI e Banco Mundial. O Conselho através da Moção nº 004 teve a seguinte 

posição em relação ao documento: 

 
                                                 
311 O Projeto Alvorada foi implantado nos dois últimos anos do governo FHC. Foi um rearranjo dos programas 
anteriores do Comunidade Solidária, que incorporou recursos do Fundo de Erradicação da Pobreza, do Bolsa 
Escola e do Bolsa Alimentação (para crianças até 6 anos e gestantes), substituindo o “Leite é Saúde”.  
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   Estranhar, na análise efetuada, a ausência de qualquer referenciamento sobre as 
condições derivadas dos programas de estabilização sob a égide do FMI e do Banco 
Mundial, que ocasionaram nos países pobres e mesmo nas economias ditas emergentes, 
efetiva redução dos recursos dotados para os setores sociais, especialmente a educação e 
a saúde, bem como, afogando-os com o pagamento de juros e encargos das dívidas 
internas e externas, única prioridade dos modelos de ajustes preconizados (Moção nº 
004, de 06 de julho de 2000).  

 

 Enfatiza que “será muito mais relevante para a saúde da população mundial que a OMS 

possa dedicar-se a avaliação do impacto dos encargos derivados dos compromissos da dívida 

externa sobre as condições de vida e a performance do sistema de saúde nos países membros” 

(Moção nº 004, de 06 de julho de 2000). 

 

 

4.1.6 AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS  

 

A transferência de funções do Ministério da Saúde para agências reguladoras e 

executivas e organizações não estatais foi propugnada pelo Banco Mundial dentro da 

orientação de transferir funções do Estado para organizações ditas autônomas que funcionam 

mediante a utilização de recursos públicos. 

No âmbito do Ministério da Saúde foram criadas duas agências reguladoras, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com o objetivo de regular os planos e 

seguros privados de saúde, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com o 

objetivo de “promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário 

da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 

inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 

relacionados.”312  

Apesar de o processo de criação da ANS não ter passado pelo CNS, este reafirmou o 

apoio ao exercício da competência reguladora do Ministério da Saúde através dessa Agência de 

proteção aos consumidores dos planos e seguros privados de saúde e aos usuários do SUS 

através da Moção nº 002, de 11 de 11 de 2000. Com o objetivo de subsidiar a atuação do 

Conselho Nacional de Saúde nas discussões sobre o aperfeiçoamento da legislação e revisão do 

                                                 
312 Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/institucional/anvisa/apresentacao.htm> Aceso em: 13 abr. 2005.     
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espaço institucional de regulamentação da Saúde Suplementar, bem como sua inclusão na 

Política Nacional de Saúde foi criada uma Comissão Permanente de Saúde Suplementar313. 

Quanto à ANVISA, o seu papel foi discutido no Conselho depois da sua criação em 

duas reuniões consecutivas, na octogésima sexta, em 5 e 6 de maio de 1999, e na octogésima 

sétima, em 9 e 10 de junho deste ano. Na centésima quarta reunião (6 e 7 de dezembro de 

2000), foi apresentado, pelo seu presidente, o processo de descentralização das ações de 

Vigilância Sanitária. Na Recomendação nº 012, de 9 de maio de 2002, o CNS considera a 

instituição e funcionamento da ANVISA como um dos avanços ocorridos na implementação da 

Política Nacional de Medicamentos. Os Conselheiros expressaram a necessidade da agência 

estar em contato permanente com o CNS.  

A criação de três outras agências, as quais ainda não foram implantadas, foi discutida 

nas reuniões do Conselho. Sendo duas de regulação, a Agência Nacional de Ciência e 

Tecnologia e a Agência Nacional de Biossegurança (ANABIO), e uma executiva, a Agência 

Federal de Prevenção e Controle de Doenças (APEC). 

Observa-se que o CNS não fez qualquer objeção à proposta de criação da Agência 

Nacional de Ciência e Tecnologia, no âmbito do Ministério da Saúde, voltada para pesquisas 

estratégicas do setor saúde a partir de um diagnóstico do contexto nacional. Os Conselheiros 

presentes à centésima quinta reunião (7 e 8 de fevereiro de 2001) em que esta proposta foi 

apresentada, fizeram intervenções favoráveis a esta iniciativa. O Conselheiro representante da 

Comunidade Científica e Sociedade Civil, William Saad, comentou sobre a questão do 

financiamento, destacando a importância de garantia continuada de recursos para a Agência. 

Outro Conselheiro representante da mesma entidade, Mozart Abreu e Lima, observou que 

deveria haver forma continuada para assegurar os recursos financeiros da Agência, visto que a 

mesma não fora constituída em caráter supletivo e não poderia suprir o financiamento da 

pesquisa em saúde de todo o país. A Conselheira representante das Entidades Nacionais de 

Portadores de Patologia e Deficiência, Ana Maria Lima Barbosa, observou que a proposta de 

criação da Agência fortalecia o segmento dos usuários, especificamente, os portadores de 

deficiência física, que necessitavam de equipamentos de qualidade para sua locomoção. O 

Conselheiro representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação, Sólon 

                                                 
313 Esta Comissão foi reativava e implementada através da Resolução nº 329, de 04 de novembro de 2003, a qual 
considera que a regulação do segmento de saúde suplementar deve estar subordinada aos princípios do SUS e 
deve nortear-se pelos mesmos marcos de relevância pública e organização do modelo assistencial e que o 
controle das ações e dos serviços de saúde: público ou privado, deve ser exercido pelos entes que integram o 
SUS, de acordo com a competência constitucional e legal atribuída a cada um (artigo 197 da Constituição 
Federal). 
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Magalhães Vianna, observou que a agência possuía diversos pontos favoráveis, como ter fontes 

próprias de recursos e a garantia da cont inuidade da gestão (Ata da 105ª Reunião Ordinária do 

CNS, 7 e 8 de fevereiro de 2001). Observa-se que os Conselheiros representantes da CUT, que 

assumem uma postura mais crítica, não estavam presentes na reunião em que houve esta 

discussão. 

Quanto à criação da Agência Nacional de Biossegurança314 - ANABIO, o CNS 

posicionou-se contrário à Proposta de Medida Provisória que dispõe sobre a sua criação, por não 

ter havido nenhuma discussão pública sobre a questão envolvendo seus interlocutores como o 

próprio Conselho e a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), e pela discordância do conceito de 

bioética nela estabelecido. Houve uma manifestação mais política contra a criação desta 

Agência por parte da Conselheira representante das Entidades Nacionais de Outros Profissionais 

da Área de Saúde, Maria Natividade Gomes Teixeira Santana, que “em nome dos trabalhadores 

da área da saúde, manifestou-se contrariamente à criação de mais uma Agência, sugerindo que o 

CNS se posicionasse sobre o tema” (Ata da 112ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de setembro 

de 2001). O CNS aprovou a Moção nº 05, de 06 de setembro de 2001, manifestando-se 

contrariamente à edição da referida Medida Provisória, propondo a abertura de discussão para 

aprofundamento do tema, solicitando ao poder executivo a não apreciação da proposta na forma 

apresentada e solicitando ao “Congresso Nacional, caso persista a intenção do Poder Executivo, 

a não admissibilidade da MP por não atender às características internacionais relativas ao 

conceito de Bioética, em especial quando o assunto é conduzido por um segmento 

unilateralmente técnico em um tema coletivo e de interesse moral societário” (Moção nº 05, de 

06 de setembro de 2001). 

Em relação à Agência Federal de Prevenção e Controle de Doenças - APEC, na 

centésima décima sétima reunião (6 e 7 de março de 2002), os conselheiros manifestam a 

preocupação com a Medida Provisória 33 que transforma a FUNASA em Agência Executiva de 

Autarquia Especial. Na centésima décima oitava reunião este tema foi tratado dentro dos pontos 

extrapauta “Medida Provisória nº 33: Criação da APEC”. O Conselheiro representante da 

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO/SBPC, José 

Carvalho de Noronha, informou que esta Medida Provisória propunha a criação de uma nova 

agência substitutiva da FUNASA. Esclareceu que a MP nº 33 encontrava-se em uma lista de 

                                                 
314 A Biossegurança refere-se ao controle de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs). A nova Lei nº 
11.105 de 24/03/05 normatiza a questão dos OGMs, e cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS para 
assessorar o presidente da República na política nacional de Biossegurança. 
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medidas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. Considerou que houve infração à Lei nº 

8.142/90, pelo fato desta MP não ter sido submetida à apreciação do Conselho. Ressaltou que a 

posição da ABRASCO em relação à criação da agência como ferramenta de modernização das 

funções essenciais do Estado é de muita reserva. Por fim, propôs que a Medida Provisória fosse 

transformada em Projeto de Lei para que o Conselho pudesse discutí- la com a profundidade que 

o tema exige. A maioria dos Conselheiros fez comentários com este mesmo teor. A proposta do 

Conselheiro José Carvalho de Noronha foi aprovada com votos contrários do Conselheiro 

representante da Confederação Nacional da Indústria, Gianni Franco Samaja, e do Conselheiro 

representante do Ministério da Saúde, Elias Rassi Neto (Ata da 118ª Reunião Ordinária do 

CNS, 3 e 4 de abril de 2002). 

Esta proposta foi transformada na Recomendação nº 003, de 4 de abril de 2002, e foi 

efetivada, pois, a Medida Provisória nº 33, fora transformada em Projeto de Lei (Ata da 119ª 

Reunião Ordinária do CNS, de 8 e 9 de maio de 2002).  

Na centésima vigésima primeira reunião (5 e 6 de junho de 2002) a proposta de criação 

da APEC voltou a ser debatida no Plenário do Conselho. O Doutor George Torminn, Vice-

Presidente da Fundação Nacional de Saúde, expôs os motivos da transformação da FUNASA 

em agência. Informou que a FUNASA de então era extremamente diferente da instituição de 

três anos atrás, principalmente, devido ao fato da descentralização ter se alongado na área de 

prevenção e controle de doenças. Em decorrência disso, explicou que não havia profissionais no 

quantitativo e na qualificação necessária para conduzir as ações de controle e prevenção de 

doenças. Reforçou que o planejamento estratégico elaborado em 1999 definia que a FUNASA 

deveria ser uma agência de excelência nas ações de prevenção e controle de doenças, era 

evidente a necessidade de um salto de qualidade. Para isso, optou-se pela criação de uma 

agência, destacando que todas as atividades executadas pela instituição seriam assumidas pelo 

novo órgão no âmbito de um arcabouço legal. O único posicionamento mais questionador foi 

do Conselheiro suplente representante da Confederação Nacional das Associações de 

Moradores, Edmundo Ferreira Fontes que, inicialmente, falou do modelo de agência neoliberal 

de gestão do serviço público esclarecendo que se tratava de uma forma de remodelar o Estado 

brasileiro segundo exigências que não estariam de acordo com as necessidades do povo 

brasileiro, mas depois destacou a necessidade do debate acerca da criação da nova agência ser 

feito de forma mais tranqüila esclarecendo que o Colegiado não seria contra a criação da 

agência. 
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O Doutor Jarbas Barbosa, Coordenador do CENEPI, defendeu a criação da agência 

afirmando que o MS, pela primeira vez, criara agências reguladoras para  

 

Regular ‘pedaços’ de atividades de mercado que seriam fundamentais para saúde da 
população como a ANVISA, a ANS e outras. Ressaltou mudança de papel fundamental, 
pois o MS deixara de ser executor para ter uma função reguladora. Esclareceu que, caso 
fosse necessário, seriam criadas outras agências para as áreas de mercado que tivessem 
necessidade de serem reguladas (Ata da 119ª reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de junho 
de 2002).  

 

Esta afirmação de um gestor do primeiro escalão do Ministério da Saúde, expressa a 

tendência deste Ministério de deixar de ter o papel executor de políticas na área, para ter um 

papel regulador, coerente com as recomendações do Banco Mundial de desresponsabilizar o 

Estado, deixando-o mais “enxuto”. Eis o sentido da modernização da estrutura organizacional e 

do modelo de gestão do Ministério da Saúde. Na centésima vigésima primeira reunião (3 e 4 de 

julho de 2002) foi aprovado o Grupo de Trabalho do Projeto de Lei da APEC, com 

representação dos quatros segmentos, para estudo mais aprofundado do Projeto de Lei que 

propõe a criação da APEC e para apresentar uma proposta de encaminhamento ao CNS.  

A Epidemiologia como a base fundamental de todo o sistema de planejamento de 

ações e serviços do SUS, é um serviço que realiza as ações de vigilância epidemiológica e de 

educação para a saúde, e é condição para a operacionalização responsável de todo o Sistema. 

Por isso, seria incoerente ter a epidemiologia funcionamento nos moldes de Agência 

Executiva Autônoma, pois, as Agências Executivas não são instrumentos de organização do 

Estado compatíveis com o princípio da Gestão do Sistema Único de Saúde.  

A articulação do CNS com as Comissões e a Presidência da Câmara dos Deputados, 

contribuiu decisivamente para a retirada de pauta do Projeto de Lei que criaria esta agência, em 

24 de abril de 2002. 

O outro meio de transferir responsabilidades do Ministério da Saúde para outra 

instância, se deu através da Organização Nacional de Acreditação (ONA), ao ser repassada a 

tarefa de avaliação dos serviços hospitalares para a mesma. Não há registro de nenhum 

posicionamento crítico do CNS em relação a essa Organização. A discussão sobre a ONA 

aparece pela primeira vez na centésima décima quinta reunião (5 e 6 de dezembro de 2001), em 

que os Conselheiros demonstraram pouco conhecimento ao seu respeito. O Conselheiro 

representante da ABRASCO/SBPC, José Carvalho de Noronha, afirmou que estava claro que a 

ONA era uma ONG e que considerava uma precipitação do CNS aprovar uma deliberação 

sobre ela sem uma discussão de mérito, ouvindo o MS. O Coordenador do CNS, Nelson 
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Rodrigues dos Santos, solicitou que um dos conselheiros presentes trouxesse para o Plenário 

algo escrito sobre a articulação entre a ONA e o CNS.  Apesar deste encaminhamento não há 

registro no ano de 2002 de qualquer discussão nas reuniões do Conselho sobre este tema. A 

despeito do CNS, houve a implementação de um programa de acreditação hospitalar que 

promoveu a classificação dos hospitais brasileiros de acordo com seu desempenho, associando 

avaliação de processos com certificação de qualidade dos serviços, através da ONA315.  

 

4.1.6.1 REGULAMENTAÇÃO DOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE 

O número de usuários de planos e seguros de saúde cresceu vertiginosamente na 

segunda metade da década de 90, atingindo um percentual de 25% da população brasileira 

em 1996, movimentando 17,85 bilhões de reais 316, montante semelhante ao aplicado na rede 

pública, neste ano, que atende 75% da população. Os motivos deste crescimento estão 

relacionados ao processo de precarização da rede pública e de universalização excludente já 

tratados no capítulo anterior. O Estado impulsionou, indiretamente, o crescimento da rede 

privada que ampliou a sua participação na prestação de serviços de saúde. No entanto, 

pressionado por setores da sociedade, passa a implantar um processo de regulamentação da 

rede privada.  

O processo de regulamentação dos Planos e Seguros Privados de Saúde é anterior à 

criação da ANS, teve três etapas: 1ª etapa – implantação do modelo regulador pela conjunção 

da Lei nº 9.656 e da Medida Provisória nº 1.665 (junho/1998); 2ª etapa – republicação da 

Medida Provisória, conceituando Plano Privado de Assistênc ia à Saúde e modificando o 

modelo regulador (Setembro/1999); e 3ª etapa – introdução da Agência Nacional de Saúde 

como órgão normatizador, regulador e fiscalizador, com autonomia administrativa e 

financeira (novembro/1999)317. 

O CNS teve uma participação efe tiva no processo de regulamentação anterior à 

criação da ANS, conforme será descrito a seguir. Nesse processo confrontaram-se dois 

projetos, um do governo apresentado pelo Deputado Pinheiro Landim, que protegia os 

                                                 

315 A Organização Nacional de Acreditação (ONA) foi constituída em abril/maio de 1999, iniciando-se a partir 
daí a implantação das normas técnicas, o credenciamento de instituições acreditadoras, código de ética e 
qualificação e capacitação de avaliadores. 

316 Dados apresentados pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos/MS, Dr. Januário, na 69ª Reunião 
Ordinária do CNS, realizada nos dias 3 e 4 de setembro de 1997. 
317 Informações baseadas na exposição do presidente da ANS durante a 98ª Reunião Ordinária do CNS, em 7 e 8 
de junho de 2000. 
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interesses dos empresários donos dos planos e seguros privados, não contemplando princípios 

básicos como o de cobertura obrigatória de todas as condições citadas na Classificação 

Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, e outro defendido pelo CNS e 

pelo bloco de oposição ao governo, que protegia os direitos dos usuários não aceitando 

exclusões, carências e o aumento de prestações por idade.   

O tema da regulamentação passa a fazer parte da agenda do CNS através da 

Resolução nº 184, de 10 de abril de 1996, que cria uma Comissão para acompanhar no 

Congresso Nacional, o Projeto de Lei da Regulamentação dos Planos e Seguros de Saúde e 

solicita que este Congresso considere o parecer resultante desta Comissão “na análise do 

projeto de lei sobre o assunto, ora em tramitação” (Resolução nº 184, 10 de abril de 1996).   

 No entanto, sem considerar a posição da referida Comissão sobre a regulamentação, é 

apresentada, pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, na 

sexagésima sexta reunião ordinária do CNS realizada nos dias 4 e 5 de junho de 1997, uma 

Proposta de Regulamentação dos Planos e Seguros Privados de Saúde. Ao apresentá-la, situa 

as contribuições dos Ministérios da Saúde, Justiça e da Fazenda; estando aberta à discussão 

não só no Congresso Nacional, como nos diversos segmentos da sociedade (Ata da 66ª 

Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de junho de 1997).  

 Os conselheiros reagiram à proposta apresentada por não ter sido discutida no 

Plenário do Conselho e por não incorporar qualquer proposta deste Colegiado. O Conselheiro 

Eurípedes Balsanufo, representante das Entidades Nacionais de Representação dos Médicos, 

destacou que a proposta apresentada cria obrigações aos profissionais e não protege os 

usuários, e “consagra em lei a venda de serviços do setor público para os Planos de Saúde, 

concluiu dizendo que a proposta vai contrário ao que foi deliberado neste Plenário” (idem). O 

Dr. Neilton, médico, Presidente do COSEMS do Tocantins e Vice-Presidente do 

CONASEMS, sugeriu que o CNS se posicionasse contrário à apresentação de uma proposta 

que não foi discutida neste fórum, e afirmou que o Ministério da Saúde - MS não poderia 

desconhecer o que fora deliberado neste Colegiado. “Quanto ao conteúdo prático da proposta, 

citou estar cheia de exclusões e ilegalidades, sendo contraditória e inconstitucional em 

diversos artigos. Finalizou ressaltando que a proposta coloca a disposição governamental de 

legitimar intenções como a privatização do setor e as Organizações Sociais” (idem).  

A conselheira Elizabete Vieira Matheus da Silva, representante da CUT, “registrou 

seu protesto e indignação pela forma como o MS está tratando o CNS, por considerar 

desrespeito, inclusive, com Controle Social. Propôs que seja deliberada uma Resolução do 
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CNS que reafirme a proposta já discutida neste Colegiado” (idem). Na mesma direção, o 

conselheiro representante da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 

(COBAP), Oswaldo Lourenço, afirmou ser a proposta do governo privativista, pois “abre 

espaço ao capital estrangeiro e representa um ‘golpe ao CNS”. Ao tempo em que “protestou o 

descaso com que as autoridades federais vêm tratando o CNS” (idem).  

Ao final, com as abstenções dos conselheiros representantes do Ministério da Saúde e 

da Confederação Nacional da Indústria, foi aprovada a Resolução nº 238, que protesta contra 

a maneira com que a atual direção do Ministério da Saúde vem tratando a questão da 

Regulamentação dos Planos de Saúde sem considerar a proposta do CNS e reafirma a 

proposta de regulamentação dos Planos e Seguros de Saúde, aprovada anteriormente no 

Plenário do Conselho Nacional de Saúde. 

Na sexagésima nona reunião ordinária do CNS, nos dias 3 e 4 de setembro de 1997, 

houve uma exposição das propostas em pauta sobre a Regulamentação dos Planos e Seguros 

Privados de Saúde. O Deputado Pinheiro Landim, Relator da Comissão Especial da Câmara 

Federal, apresentou a proposta do Governo/Ministério da Saúde. O Deputado Humberto 

Costa318, então titular da Comissão de Seguridade e Família, manifestou-se em nome do 

bloco parlamentar de oposição composto pelo PT, PDT, PCB e em nome de um substitutivo 

que apresentaram, através de um voto em separado à Comissão. Na sua exposição fez crítica 

severa ao projeto do governo:  

 

Para contextualizar o tema, lembrou dos problemas acumulados ao longo do 
tempo, como por exemplo: 1. a indiferença do governo com o assunto; 2. a 
comissão especial que se formou é composta por parlamentares que representavam 
o ‘lobby’ dos planos e seguros de saúde; 3. o projeto apresentado pelo governo que 
não tem preocupação de garantir o direito do consumidor; 4. a intenção do governo 
de acabar com a universalidade do SUS; 5. o objetivo do governo de legitimar 
algumas práticas já existentes como a proposta da criação de fundo de alta 
complexidade, que viria a isentar os planos da cobertura desse tipo de atendimento; 
6. os defensores do SUS que tratam o assunto de forma secundária e entendem que 
a principal atribuição é a defesa do sistema público, e que não consideram os 
quarenta milhões de brasileiros atendidos pelos planos de saúde (Ata da 69ª 
Reunião Ordinária do CNS, 3 e 4 de setembro de 1997).  

 

O Deputado José Pinotti, também presente, sintetizou com clareza as duas correntes 

em disputa: 

  São duas correntes que, no seu entendimento, se colocam em campos polares sem 
possibilidade de consensualização. A corrente que defende o usuário não aceita, 
por exemplo, exclusões, as carências, o aumento de prestação por idade, porém, 

                                                 
318 Humberto Costa foi nomeado Ministro da Saúde no governo de Luís Inácio Lula da Silva, tendo iniciado o 
mandato em janeiro de 2003. 
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admite a fiscalização feita pelo MS e entidades afins e a livre escolha. A do 
governo, além de não contemp lar essas questões, vê o idoso como um fator 
lucrativo e a fiscalização no âmbito da SUSEP e Conselho Nacional de Seguros 
Privados (idem).  

 

No debate destaca-se a intervenção do conselheiro Jocélio Drummond, representante 

da CUT, ao enfatizar o contexto em “que é regra do CNS ser um órgão deliberativo, de 

grande responsabilidade perante o SUS, democrático em sua composição, com a participação 

dos usuários de forma paritária”, e ao questionar ao Deputado Pinheiro Landim por que a sua 

proposta, em termos de Conselho, fugia completamente dessa regra. O conselheiro Mario 

Scheffer, representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência, fez 

duas perguntas: 1. “Qual era a diferença entre a proposta de regulamentação do governo e do 

Deputado Pinheiro Landim”? 2. “Por que o governo ignorara a proposta do CNS já que 

representava o desejo de vários segmentos da sociedade”? Ao final de sua intervenção 

registrou um fato importante: a presença, no Plenário, de uma caravana de entidades de São 

Paulo que apoiavam a proposta do CNS e de mais três deputados estaduais. Estas presenças 

revela que o Plenário do Conselho recebe pressões externas para aprovação ou reprovação de 

questões importantes. No caso em pauta, a pressão das entidades foi em torno de fortalecer 

uma proposta do Conselho contrária aos lobbies da rede privada.  

Por fim, foram aprovadas pelo Plenário as propostas do conselheiro representante das 

Entidades Nacionais de Representação dos Médicos, Eurípedes Balsanufo, de que se fizesse 

um documento que esclarecesse aquilo que o Conselho já deliberou; e se designasse uma 

comissão de Conselheiros para acompanhar a tramitação da referida Regulamentação no 

Congresso. Estas propostas foram reforçadas por outros conselheiros, enfatizando-se a 

necessidade de fortalecer e publicizar a posição do Conselho em torno da regulamentação dos 

Planos e Seguros Privados. Foi também proposta pelo conselheiro Olympio Távora319, 

representante suplente da Confederação Nacional do Comércio, uma Moção no sentido de ser 

encaminhado aos Presidentes da Câmara e do Senado, uma manifestação do Conselho sobre a 

matéria, a qual depois de algumas alterações em favor da proteção e segurança dos usuários 

dos planos e seguros privados de saúde, foi aprovada.  

Houve uma declaração de voto contrária aos termos da moção do próprio conselheiro 

que a propôs, Olympio Távora:  

 
                                                 
319 O Conselheiro Olympio Távora participou de duas gestões do CNS. Entre 1995 e 1998, como suplente do 
representante da Confederação Nacional do Comércio, e entre 1999 e 2002, como representante das Entidades 
Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde.  
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Eu voto contra por não concordar com os termos colocados aqui. Sou a favor de que 
haja uma regulamentação urgente dos planos de saúde. Ela é premente. A sociedade 
toda precisa. O usuário precisa. Nós empresários precisamos. Mas eu não concordo 
com os termos colocados nessa moção e por isso eu voto contra. Se fosse um outro 
tipo de encaminhamento teria meu voto a favor (Ata da 69ª Reunião Ordinária do 
CNS, 3 e 4 de setembro de 1997).  

 

 

Esta posição de um conselheiro que representa uma entidade do patronato deixa claro 

os interesses contraditórios presentes no Conselho, ao tempo em que revela uma situação em 

que a maioria absoluta dos conselheiros presentes defendeu a proposta que representa os 

interesses dos usuários dos Planos de Saúde, e não a dos empresários.  

Na septuagésima reunião ordinária do CNS, realizada nos dias 30 de setembro e 1º de 

outubro de 1997, foi apresentado o relato da Comissão de Acompanhamento e Articulação da 

Tramitação das Propostas de Regulamentação dos Planos e Seguros Privados de Saúde. As 

atividades relatadas pela Comissão foram de articulação com parlamentares na defesa das 

propostas do CNS, participação de coletivas na imprensa com diversas entidades chamadas 

de “foro pela regulamentação”, tendo conseguido visibilidade na imprensa, mídia eletrônica, 

e sempre salientando que existiam somente duas propostas: a proposta defendida pelo CNS 

que vai ao encontro dos direitos dos usuários e a que defende os interesses dos donos de 

planos e seguros de saúde (Ata da 70ª Reunião Ordinária do CNS, 30/09 e 1/10 de 1997). 

Participaram ainda de debates, “reunião com CIEFES, no Rio de Janeiro, com o Presidente 

da ABRAMGE/SP, durante o Encontro Nacional de Pessoas vivendo com HIV/AIDS, 

seguido de ato público e de reunião da FENAM (médicos) com coletiva na Imprensa, em 

Macapá - AP e Vitória - ES e, ainda, da Assembléia de Médicos de Convênios” (idem). 

Também “foram mantidos contatos com o IDEC, PROCON-SP e DF e com a Comissão 

Informal de Negociação, contando com a Assessoria da ABRAMGE, UNIMED, Subchefia 

da Casa Civil da Presidência da República e Assessorias dos Ministérios da Fazenda e 

Saúde” (idem). Estas atividades caracterizam uma grande articulação do CNS com vários 

segmentos da sociedade no sentido de arregimentar adesão a sua proposta, demonstrando seu 

poder de mobilização. Foi aprovado no final desta reunião do Conselho, que a Comissão 

exercesse pressão junto às lideranças partidárias.  

O Conselheiro Mozart de Abreu, representante da Comunidade Científica e Sociedade 

Civil, ao analisar os 3 (três) Projetos, Deputado Pinotti, Governo e Deputado Pinheiro 

Landim, observou que este primeiro é praticamente idêntico ao do CNS, na matéria relativa 

ao Consumidor e na Organização para promover Registro e fiscalização. Existe um ponto 
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comum nestes três projetos que é a figura da participação estrangeira de Seguro (idem) e que 

não aparece no do CNS nem no do bloco de oposição. 

Na reunião seguinte do CNS (71ª, realizada nos dias 5 e 6 de novembro de 1997) foi 

informado que o Conselho, através desta Comissão, estava convocando a Comissão de 

Assuntos Sociais do Senado para uma Audiência Pública.  

O conselheiro Mozart de Abreu e Lima, representante da Comunidade Científica e 

Sociedade Civil, ressaltou que “tanto na Câmara como no Senado estava cada vez mais difícil 

a aprovação de propostas que beneficiassem efetivamente os direitos da população, dadas as 

representações políticas estarem voltadas para os grupos de interesses que os ajudaram na 

eleição” (idem). Este conselheiro “fez denúncia da possibilidade de inviabilização do SUS, 

caso venha a ser aprovada a proposta defendida pelo Governo” (idem). 

Na septuagésima quinta reunião do CNS, realizada nos dias 1 e 2 de abril de 1998, o 

conselheiro Mário Scheffer, representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia 

e Deficiência informou sobre “a realização das duas últimas audiências públicas antes da 

votação, pelo Senado, do projeto para regulamentação dos planos privados de saúde” (Ata da 

75ª Reunião Ordinária do CNS, 1 e 2 de abril de 1988). Destacou a urgência do 

posicionamento do Conselho em relação à aprovação ou não do projeto de regulamentação 

dos planos privados de saúde que seria votado naquela data no Senado e informou que 

mobilizara todo o segmento dos portadores de patologias e deficiências. Lembrou que a 

última deliberação do CNS sobre esta questão “ocorrera em fevereiro, quando havia sido 

solicitado ao Senado que ouvisse todos os representantes da sociedade envolvidos na 

discussão” (idem). Destaca-se que o Senado, na época, atendeu à solicitação do CNS, “mas 

nenhum avanço fora registrado no sentido de que a posição do Conselho fosse contemplada” 

(idem). A proposta deste conselheiro que defendeu a reafirmação da posição já assumida pelo 

CNS e a conseqüente rejeição ao projeto em tramitação através de moção ao Senado, foi 

aprovada registrando-se apenas uma abstenção por parte da conselheira representante do 

Ministério da Saúde.  

Ressaltam-se dois fatos importantes nesta reunião. Primeiro, o registro do poder de 

articulação de um representante do segmento de usuários que, com o objetivo de fazer pressão 

contra o projeto de lei em tramitação no Senado, mobilizou as entidades de portadores de 

patologias e deficiências para se fazerem presentes durante a votação do projeto de 

regulamentação dos planos privados de saúde. Segundo, o posicionamento do Conselho 

contrário a uma proposta do governo que favorece os interesses dos empresários da área da 
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saúde, e a favor de uma regulamentação que defende os interesses dos usuários dos planos de 

saúde.    

No entanto, foi aprovado na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado 

Federal, o Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Pinheiro Landim, com a restrição de que 

as incorreções fossem corrigidas, através de Medida Provisória. O Conselheiro Mário 

Scheffer, representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência, fez 

uma crítica à referida Lei de regulamentação dos planos privados de saúde, afirmando que 

esta “fragmentou a cobertura e vai empurrar para o SUS todos os usuários com plano 

ambulatorial, que precisarem de uma internação hospitalar” (Ata da 85ª Reunião Ordinária do 

CNS, realizada nos dias 7 e 8 de abril de 1999). 

O Ministério da Saúde passara, então, a ter função executiva, sendo criado o CONSU 

– Conselho de Saúde Suplementar. Na octogésima sexta reunião do CNS, realizada nos dias 5 

e 6 de maio de 1999, foi feito um relato dos avanços e dificuldades da implementação legal e 

funcional da Regulamentação dos Planos e Seguros Privados de Saúde por um representante 

do Ministério da Saúde que destacou os avanços observados nas últimas resoluções aprovadas 

no CONSU e, também, na Câmara de Saúde Suplementar: “1 – regulamentação do artigo que 

trata de servidores demitidos e aposentados; e 2 – permissão, ao usuário que possui plano de 

saúde vinculado à empresa, que, uma vez extinto o convênio, tenha a possibilidade de aderir a 

um plano individual, sem o cumprimento de carências” (Ata da 86ª Reunião Ordinária do 

CNS, de 05 e 06 de maio de 1999). Informou-se que em termos operacionais existiam três 

prioridades: “1 – ressarcimento ao SUS 320; 2 – análise dos contratos oferecidos aos 

consumidores; e 3 – processo de fiscalização” (idem).  

Na nonagésima terceira reunião do CNS, realizada nos dias 1 e 2 de dezembro de 

1999, o Conselheiro suplente representante das Entidade Nacionais de Representação dos 

Médicos, Eleuses Vieira Paiva, sugeriu que fosse formada uma comissão para acompanhar a 

regulamentação dos planos privados de saúde. A sugestão foi aprovada pelo Plenário. O 

                                                 
320 Um Projeto de Lei com o objetivo de obter o ressarcimento ao SUS de despesas referentes a atendimentos à 
saúde prestados aos beneficiários de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde foi encaminhado pelo 
Ministério da Saúde desde o segundo semestre de 1995. O CNS aprovou este Anteprojeto de Lei através da 
Resolução nº 167, de 19 de outubro de 1995. E, através da Recomendação nº 008/99 ao considerar: “os estudos 
em curso no Ministério da Saúde para que se inicie o ressarcimento ao SUS pelos Planos e Seguros de Saúde 
quando do atendimento de seus usuários; a reafirmação da posição favorável ao ressarcimento; a preocupação 
com a possibilidade do mecanismo de ressarcimento possibilitar, direta ou indiretamente, algum tipo de 
discriminação de pacientes em unidades próprias do SUS”; recomendou “que o Ministério da Saúde, ao 
regulamentar o referido ressarcimento, defina medidas punitivas às unidades próprias do SUS que estabelecerem 
quaisquer mecanismos discriminatórios entre usuários por razões de cunho financeiro” (Recomendação nº 008, 
de julho de 1999). 
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Conselheiro Solon Viana, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação, 

“indagou se a presença do CNS na Câmara Técnica do CONSU trazia resultados positivos 

para o controle social” (Ata da 93ª, de 1 e 2 de dezembro de 1999). A Conselheira 

representante da Federação Brasileira das Entidades de Renais Crônicos (FARBRA), Neide 

Barriguelli, respondeu “que a referida Câmara Técnica possuía caráter consultivo e que a 

representação dos usuários de saúde/CNS, na sua pessoa e na do Conselheiro Mário Scheffer 

influenciava os debates” (idem). O Plenário solicitou aos observadores do CONSU que 

apresentassem na próxima reunião do CNS uma avaliação crítica do desempenho daquele 

Conselho de Saúde Suplementar” (Ata da 93ª, de 1º e 2 de dezembro de 1999). Não há 

registro nas atas subseqüentes desta apresentação solicitada.  

A preocupação em torno de um acompanhamento mais efetivo do CNS sobre a saúde 

suplementar também foi demonstrada pelo Conselheiro Mário Scheffer ao afirmar que “apesar 

de o Conselho ser o maior órgão de controle social na saúde, temos uma experiência 

importante, que é a Câmara de Saúde Suplementar, que infelizmente não tem se reunido, em 

função da criação da Agência” (Ata 97ª Reunião Ordinária do CNS, de 10 e 11 de maio de 

2000). Refere-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) criada em janeiro de 2000, 

através da Lei Federal nº 9.961. A discussão sobre a criação desta Agência não aparece nos 

registros das atas do Conselho. Só em maio deste ano, na ata da 97ª reunião, é que é registrado 

o adiamento do ponto de pauta “Agência Nacional de Saúde Suplementar: criação, objetivos, 

métodos e metas”, o qual foi tratado na reunião seguinte. Inicialmente, o presidente da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar expôs que o setor de saúde suplementar “atendia a 

quarenta e oito milhões de consumidores, através de, aproximadamente, doze mil e trezentos 

hospitais cadastrados, sendo mil quatrocentos e quarenta empresas, movimentando cerca de 

vinte e três bilhões de reais” (Ata da 98ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de junho de 2000).  

O Conselheiro Mário Scheffer afirmou “que existiam pontos com os quais o CNS não 

concordava, tais como o aumento por faixa etária e a fragmentação dos planos, apesar de 

entender que fora o consenso possível para o momento e acreditar que as discussões ainda 

avançariam nesse sentido” (idem). A Conselheira Maria Leda de Rezende Dantas, 

representante da Confederação de Aposentados e Pensionistas, indagou como o CNS poderia 

tornar-se um agente colaborador na fase de implementação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. O presidente da ANS respondeu que “apesar do Conselho Nacional de Saúde 

não integrar formalmente a grade colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
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possuía papel fundamental para a Agência, sugerindo que se buscasse mecanismo para 

permitir participação dinâmica do CNS” (idem). 

Em maio de 2000, o CNS aprovou uma Moção que reafirma a necessidade do 

exercício das suas atribuições legais de Controle Social com relação à Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. Esta Moção demonstra sua preocupação com as irregularidades dos 

planos privados contra os consumidores e com a ineficácia da regulamentação sobre eles, 

quais sejam:  

a) O aumento das denúncias e comprovações pelos órgãos de defesa do 
consumidor, de abusos contra os consumidores dos planos e seguros privados de 
saúde, incluindo negação de atendimento, reajustes abusivos de mensalidades e 
outros, já na vigência da Lei 9.656/98; b) O grande volume de denúncias e 
reclamações junto aos referidos órgãos e ao Ministério da Saúde, além das ações 
judiciais intentadas pelos consumidores lesados no cumprimento dos contratos dos 
planos e seguros privados de saúde; c) Recente estudo do DIEESE, revelando que a 
média de aumento dos preços praticados pelas operadoras privadas de planos e 
seguros de saúde, de 1996 a abril de 2000, é superior, em muitas vezes, ao aumento 
dos serviços médicos, laboratoriais e hospitalares; d) Ausência de política eficaz de 
regulação pelo setor econômico, que envolva inclusive a margem de lucro 
permissível das operadoras privadas; e) Ausência de transparência em relação às 
planilhas de custos, cálculos atuariais e outros instrumentos funcionais das 
operadoras privadas, incluindo as cooperativas médicas e a autogestão (Moção nº 
002, de 11 de novembro de 2000). 

 

 A perspectiva do Conselho é de “reafirmar seu apoio ao exercício da competência 

reguladora do Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 

proteção aos consumidores dos planos e seguros privados de saúde e aos usuários do SUS, 

inclusive com o envolvimento das Secretarias de Saúde, Estaduais e Municipais, e dos 

Conselhos de Saúde no processo regulatório” e de “reafirmar a continuidade do exercício das 

suas atribuições legais de Controle Social com relação à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar” (Moção nº 002, de 11 de novembro de 2000). 

  Na 99ª reunião do CNS o conselheiro Mário Scheffer informou que a ANS 

apresentaria propostas para a regulamentação dos contratos antigos à nova legislação. E na 

101ª reunião, este mesmo conselheiro informou que fora criado, em São Paulo, o Fórum de 

Acompanhamento da Regulamentação dos Planos de Saúde, tendo em vista a fragilidade da 

Câmara de Saúde Suplementar, que acompanha a regulamentação dos Planos Privados de 

Saúde. 321 

                                                 
321 Este Fórum solicitou os seguintes pontos ao CONSU: I) revisão da adaptação dos contratos de planos de 
saúde (individuais ou coletivos) à nova legislação; II) pleito para acessar as planilhas de custo das operadoras de 
seguros; III) revis ão do conceito de doenças preexistentes; IV) estabelecimento de regras para 
descredenciamento de profissionais e prestadores; V) ampliação do prazo de internação de recém-nascidos; VI) 
revisão das faixas etárias estabelecidas; VII) revisão da exclusão de acidentes de trabalho e doenças 
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O Conselheiro Artur Custódio, representante das Entidades Nacionais de Portadores 

de Patologia e Deficiência, observou que o CNS não estava exercendo controle social em 

relação às Agências em geral. 

No sentido de fortalecer o controle social do CNS sobre a ANS foi aprovada na 

centésima quinta reunião a formação de uma Comissão Permanente com o objetivo de 

proceder estudo, acompanhar e apresentar propostas de alteração da Resolução nº 41 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, que exclui procedimentos de alta complexidade da 

assistência aos usuários de planos e seguros privados de saúde, em caso de doença 

preexistente (Ata da 105ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 8 de fevereiro de 2001). 

Na centésima sexta reunião foi incluído como ponto de pauta o “Papel e Atuação do 

CNS no Processo de Regulação da Saúde Suplementar”. Houve um debate em torno da 

composição da referida Comissão, que de acordo com o Conselheiro Mário Scheffer não teria 

papel de regulamentar os planos de saúde, mas sim de acompanhamento e que a mesma teria 

autonomia para elencar suas prioridades, tendo como objetivo imediato, a realização de uma 

audiência pública acerca do tema e o acompanhamento da agenda da ANS. Sylvio Romero 

Figueiredo Costa, conselheiro suplente das Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de 

Saúde, defendeu a participação de um representante das operadoras de planos de saúde na 

Comissão. O Conselheiro Mário Scheffer argumentou que, sendo a comissão de caráter 

permanente, seria imprescindível que todos os membros fossem conselheiros. O Conselheiro 

representante da CUT, Jocélio Henrique Drummond, e o Conselheiro representante do 

Conasems, Neilton Araújo Oliveira, apoiaram a proposta do Conselheiro Mário Scheffer. A 

comissão foi aprovada, com uma abstenção de voto do Conselheiro Cláudio Duarte da 

Fonseca, representante do Ministério da Saúde (Ata da 106ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 

e 8 de março de 2001). Observa-se neste debate a disputa por vagas na composição da 

Comissão de Saúde Suplementar evidenciando os interesses contraditórios presentes no 

Conselho. A proposta de inclusão da representação do setor privado na Comissão foi vencida. 

As atribuições e composição da referida Comissão foram definidas através da 

Deliberação nº 001, de 8 de março de 2001, a qual faz considerações que reafirmam o controle 

social do CNS sobre os planos privados de saúde e apontam como foco da tarefa de regulação, 

os direitos dos usuários. 

                                                                                                                                                         
profissionais; e VIII) avaliação dos gastos utilizados em propaganda das operadoras (Ata da 101ª Reunião 
Ordinária do CNS, realizada em 13 e 14 de setembro de 2000). 
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Segundo o então Presidente da ANS, o modelo de regulação adotado no Brasil é 

diferente das experiências internacionais, já que na maioria dos países, a regulação fora 

efetuada a partir da atividade econômica em si, atuando sobre as empresas do setor, buscando 

garantir suas condições de solvência e a competitividade no mercado. “O Brasil, por sua vez, 

optara por regular o produto oferecido, ou seja, a assistência à saúde, através de medidas 

inovadoras, destacando a relevância do setor, por seus evidentes impactos na saúde da 

população brasileira” (Ata da 109ª Reunião Ordinária do CNS, 6 e 7 de junho de 2001). Este 

tipo de regulação tem como objetivos: “1) cobertura assistencial integral e condições de 

acesso; 2) controlar ingresso, operação e saída das operadoras; 3) definir e implantar garantias 

assistenciais e financeiras; 4) integração e ressarcimento ao SUS; 5) controle da abusividade 

de preços; 6) sistema de regulação” (idem). O modelo de regulação brasileiro leva em 

consideração a assistência à saúde do usuário e não só as garantias financeiras das operadoras. 

Pode-se afirmar que esta lógica de regulação deu-se, em parte, pelas articulações e pressões 

do CNS em torno da defesa dos direitos do cidadão. Esta lógica não corresponde às 

orientações do BM por impor limites à voracidade do mercado de planos e seguros de saúde e 

proteger os usuários da rede privada.   

 

4.1.7 FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA SAÚDE 

 

 A área do financiamento da saúde foi sempre acompanhada de perto pelo CNS, tanto 

ao que se refere à busca de novas fontes, destacando-se a luta pela CPMF e pela vinculação de 

recursos, como o acompanhamento constante do montante de recursos destinados à saúde. 

Desde 1993, foi estabelecida a rotina de submeter à aprovação do Conselho Nacional de 

Saúde a proposta orçamentária da área técnica do Ministério da Saúde - MS, antes de 

encaminhá- la à Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento - SOF 

como proposta do MS. Existe uma Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) do Conselho 

Nacional de Saúde para realizar o acompanhamento permanente do processo orçamentário, 

que apresenta mensalmente ao Plenário um relatório com avaliações e proposições nesta área. 

Ela foi reestruturada pela Resolução nº 162, de 03 de agosto de 1995. 

 O CNS posicionou-se, em 1995, contrário à supressão do Fundo Nacional de Saúde 

como Unidade Orçamentária da União, por meio da Resolução nº 176, de 07 de dezembro de 

1995, determinando que  
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  Os setores competentes do Ministério da Saúde façam os encaminhamentos e gestões 
necessárias para restabelecer o Fundo Nacional de Saúde como Unidade Orçamentária, 
atendidas as determinações de instrumento de gestão financeira, fixadas na Lei 8.080, 
artigo 35 em seu § 1º e artigo 34 em seu § Único, dando ciência por escrito dos 
procedimentos ao Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 176/95).   

 

 A extinção do Fundo Nacional de Saúde, enquanto fundo especial da saúde, significava 

um retrocesso em relação à transparência dos recursos e em relação à descentralização fundo a 

fundo, entre as esferas de governo. Este fundo foi restabelecido pelo Ministério da Saúde. 

Em várias Resoluções o CNS solicita ao Ministério da Saúde prestações de contas com 

maior clareza e detalhamento. Na Resolução nº 161, de 3 de agosto de 1995, o Conselho 

expressa a esse Ministério “a necessidade de melhorar o nível de informação sobre os objetivos 

dos programas, as correspondentes metas físicas, embora a qualidade dos dados oferecidos ao 

CNS para análise da proposta orçamentária tenha se aprimorado a cada ano;” como também “a 

necessidade de aprofundar o processo assegurando o acompanhamento e avaliação da execução 

orçamentária e financeira quanto à consecução dos objetivos e à realização/frustração das metas 

físicas previstas na programação”.322  

Anualmente, o CNS aprova o orçamento global do Ministério da Saúde, assim como, 

cobra aos setores responsáveis, explicações pelo não cumprimento do montante aprovado. Em 3 

de agosto de 1995, o CNS aprovou “o montante de R$ 20.985.625.433,00 como Orçamento 

Global do Ministério da Saúde para 1996 (Resolução nº 161, de 03 de agosto de 1995). Em 4 de 

julho 7 de 1996 pela Resolução nº 193, o CNS aprovou o montante de R$ 25.950.264.081,00 

como orçamento global do Ministério da Saúde para 1997. Cinco meses depois este Conselho 

determinou, através da Resolução nº 200, de 05 de dezembro de 1996,323 que os responsáveis por 

cada órgão do Ministério da Saúde e pelo Fundo Nacional de Saúde elaborassem documento 

explicitando as mudanças nos respectivos Planos de Trabalho para 1997,  

 

 Decorrentes da redução da proposta orçamentária do Ministério da Saúde aprovada pelos 
Conselhos Nacionais de Saúde – CNS e de Seguridade Social – CNSS, da ordem de 26 
bilhões, para a proposta contida no Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional, 
no valor de 20 bilhões, especificando as ações e atividades que não serão realizadas e as 
repercussões de tal redução sobre as ações de Saúde Pública e a saúde da população 
(Resolução nº 200, de 05 de dezembro de 1996). 

  

                                                 
322 Na Resolução nº 247, de 5 de agosto de 1997, expressa de outra forma essa necessidade. 
323 A Recomendação nº 017, de 07 de novembro de 1996, também vai nesta direção ao recomendar que o “órgão 
técnico do Ministério da Saúde responsável pelo planejamento apresente Relatório analítico das razões, motivações 
e conseqüências dos cortes realizados pelo Ministério do Planejamento na proposta de orçamento para o Ministério 
da Saúde - exercício 1997”. 
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O CNS posiciona-se através desta Resolução diante dos cortes orçamentários efetuados 

pelo governo, nos anos de 1996 e 1997, existindo uma grande diferença entre o montante 

aprovado pelo Conselho e o viabilizado pelo governo federal. No ano de 1996 houve uma 

redução de 20 bilhões de reais para 15,4 bilhões de reais e, em 1997, da ordem de 26 bilhões para 

o valor de 20 bilhões. De acordo com o relatório da COFIN, apresentado na 74ª reunião do CNS, 

em 04 e 05 de março de 1998, realizou-se ainda menos do que foi contingenciado, foram 

aprovados 20,4 bilhões, contingenciado para 19,1, realizado potencial 18,8 e pago 17,59 em 

1997. 

O financiamento da Saúde foi uma pauta constante das reuniões do Conselho, tratando 

dos desvios dos recursos da Saúde e do Orçamento da Seguridade Social para outros fins, como 

para o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)324, e dos contingenciamentos realizados pela área 

econômica. A luta por outras fontes de recursos também constituiu sua pauta, a exemplo da 

CPMF. Outra luta foi a vinculação de recursos para a saúde, através da Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC 169.   

Na sexagésima terceira reunião do CNS, realizada nos dias 5 e 6 de março de 1997, 

houve um debate sobre as fontes de financiamento para a saúde com apresentação dos deputados 

federais Eduardo Jorge, Darcísio Perondi, Tuga Angerami, Jandira Feghali e Mussa Demis e do 

presidente do IPEA, Fernando Rezende. Ao tratarem sobre o desvio de recursos do OSS para 

outros fins, o Deputado Darcísio Perondi afirmou que o Governo, em 1996, tirou recursos da 

Seguridade para pagar os Encargos Previdenciários da União, que são os proventos dos 750 mil 

aposentados federais, como desviou R$ 9,1 bilhões, e ainda o Fundo de Estabilização Fiscal 

(FEF) retirou da Seguridade R$ 4,8 bilhões, totalizando R$ 13,9 bilhões. Acrescentou que a 

única fonte que o Governo não desviou recursos para o FEF foi sobre folha de salários.  

A Deputada Jandira Feghali colocou que no artigo 6º do Orçamento da República, 

aprovado no Congresso Nacional, ficou estabelecido o poder de contingenciamento orçamentário 

do Executivo. Considerou o FEF como uma manobra inteligente de desvincular recursos que 

“acabou gerando de 93 a 96 a liberação de recursos vinculados dentro do orçamento, aí incluídos 

educação, saúde, estados, municípios etc., causando a esses setores uma queda de participação de 

43,65 para apenas 27%. Em sentido inverso, os Encargos Financeiros da União - juros, 

                                                 
324 O FEF, substituto do FSE (Fundo Social de Emergência), “mal consegue devolver os recursos subtraídos da 
CPMF (20%)” e “não traz recursos novos para a Saúde. Nem mesmo os das outras Fontes da Seguridade Social 
que levou” (Ata da 74º Reunião Ordinária do CNS, 4 e 5 de março de 1998). 
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amortização de dívidas, etc. - subiram de 6,65 para 16,8%” (Ata da 63ª Reunião Ordinária do 

CNS, 5 e 6 de março de 1997). Afirmou que em termos de verbas de investimento o Ministério 

da Saúde perdeu 75% em 96, enquanto o Ministério do Planejamento teve um crescimento 

significativo de verbas de investimento. Considerou que  

A concepção orçamentária que vem se delineando e se consolidando na política do 
Governo Federal é uma política de redução de orçamento para políticas sociais, de 
rejeição às políticas de vinculação orçamentária e de um crescimento monstruoso dos 
recursos orçamentários para sustentação dos encargos financeiros, de sustentação do 
capital financeiro (idem).  

 

Disse que a Constituição estava sendo desrespeitada na retenção de recursos da 

Seguridade Social, que não poderiam ser desviados para outros fins. Acrescentou que esse desvio 

era feito via FEF. Ainda tratando dos desvios dos recursos do OSS, o Deputado Tuga Angerami 

afirmou que as Medidas Provisórias vêm sendo utilizadas “para abrir sistematicamente o 

orçamento da Seguridade Social para desviar recursos para cobrir outras despesas, que não as 

despesas típicas da Seguridade” (idem). O Deputado asseverou que no período de 91/95 a 

Seguridade Social perdeu por volta de R$ 6,7 bilhões. 

 Contrário aos contingenciamentos dos recursos da Seguridade Social, o Conselho 

aprovou a Resolução nº 232, em 8 de maio de 1997, que recomenda  

 

 ao Presidente do Conselho Nacional de Seguridade Socia l – CNSS, que encaminhe 
expediente aos Ministros da Fazenda e do Planejamento no sentido de excluir os 
dispêndios da Seguridade Social dos contingenciamentos Orçamentários (Dec. 2.183 e 
2.214) e das restrições em relação ao atualmente disponibilizado orçamentariamente 
seja em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.  

 

 A posição do CNS contra o contingenciamento dos recursos da saúde está no relatório 

da Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) aprovado por unanimidade na sua 

septuagésima reunião (30/09 e 01/10/1997).  

O CNS considerou “inaceitável que a execução orçamentária e financeira de 1997 

sofra contingenciamento, dado o excelente comportamento das receitas federais que 

apresentam crescimento nominal de 7 Bilhões de Reais até 30/06/97, em relação a igual 

período de 1996, sendo 2,9 Bilhões de Reais da CPMF” (Resolução nº 247, de 05 de agosto 

de 1997). A posição do CNS é de que os recursos arrecadados com a CPMF sejam adicionais 

e não substitutivos para a saúde. No entanto, a partir da implantação da CPMF houve uma 

retração das demais fontes de financiamento. 

 A luta pela vinculação de recursos para a saúde também foi bandeira do CNS, ao 
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defender a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 169325 que propunha a vinculação de 

30% das receitas das Contribuições Sociais do Orçamento da Seguridade Social para a Saúde 

e o mínimo de 10% dos recursos fiscais de cada esfera de governo. Além dessa vinculação, 

existiam dispositivos nesta PEC que impediriam a drenagem de recursos para pagamento de 

outras despesas e a apreciação de iniciativas legislativas do Executivo e do Parlamento que 

permitissem o desvio de recursos. Na Resolução do CNS nº 247, de 05 de agosto de 1997 foi 

reafirmada “a necessidade de obter financiamento estável e suficiente ao Setor Saúde, através 

da aprovação da PEC 169, de dar continuidade ao processo de descentralização, e 

desenvolver a política de RH, de acordo com as Resoluções do CNS, garantida a 

intersetorialidade”. Como também na Resolução nº 261, de 4 de dezembro de 1997, foi 

reafirmada “a posição do CNS de apoio à PEC 169, solicitando aos gestores do SUS 

demandas para sua aprovação”. 

A PEC nº 169, durante a década de 90, sofreu várias modificações até a aprovação, 

em setembro de 2000, da Emenda Constitucional nº 29 que pouco tem a ver com a proposta 

originária. Esta indica que, no primeiro ano de sua vigência, a União invista 5% a mais do que 

o aplicado no ano anterior, e que nos anos seguintes este valor seja reajustado de acordo com 

a variação do Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, não foi definida a origem desta 

contrapartida federal, além do aumento proposto ser insuficiente e o acréscimo baseado em 

um PIB em decréscimo, por causa da recessão econômica, ser desanimador. Esta Emenda 

garante também, que os estados e municípios apliquem um mínimo de 7% de seus 

orçamentos próprios em saúde até o limite de 12% para os estados e de 15% para os 

municípios, progressivamente, em 5 anos. 

O Conselho considerando “a necessidade do Plenário ser consistentemente subsidiado 

sobre as razões do desempenho da Execução Orçamentária e Financeira, em níveis extremamente 

baixos, de itens do Orçamento 97”, determinou que os responsáveis pelos “programas e itens 

orçamentários encaminhem à Coordenação Geral do CNS, até 31.10.97 documentos de 

explicação e justificação do referido desempenho, aliás, repetitivo, ano a ano, na maioria dos 

casos” e que “no documento estejam descritos de modo sucinto e inteligível as metas físicas 

                                                 
325 Proposta de Emenda Constitucional – PEC 169/93, dos deputados federais Eduardo Jorge e Waldir Pires, que 
visava à alteração do inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal de 88, o qual veta as vinculações 
constitucionais, e propunha a garantia de 30% das receitas das contribuições sociais que compõem o OSS e o 
mínimo de 10% dos recursos fis cais de cada esfera de governo para a saúde. O principal fundamento da PEC 
169/93 foi a vinculação de receitas, federal, estaduais e municipais, que proporcionaria um aumento de recursos 
compatíveis com a realidade orçamentária e regras mais estáveis para o financiamento do setor. 
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previstas e realizadas e o reflexo da não execução na saúde da população” (Resolução nº 254 de 

01 de outubro de 1997).  

Esta atenção especial do CNS sobre a baixa execução orçamentária e financeira dos 

programas do Ministério da Saúde é uma tentativa de evitar os remanejamentos de recursos que 

acabam por diminuir os gastos nos mesmos, como é explicado no relatório sobre o orçamento de 

1997 apresentado na ata nº 74/março de 1998.  

Neste relatório, afirma-se que “existem várias possíveis classificações para o 

orçamento: o Aprovado, o Liberado e o Executado. Quem aprova o orçamento é o Legislativo 

quem contingencia é o Executivo por Decreto. O Ministério da Saúde decide onde corta e o 

que libera, sem consultar a CIT nem o Conselho Nacional de Saúde” (Ata da 74ª Reunião 

Ordinária do CNS, 4 e 5 de março de 1998). Evidencia-se a pouca ou nenhuma influência do 

Conselho na definição dos recursos para a saúde. Na realidade, o que aconteceu no período 

estudado foram os contingenciamentos e desvios de recursos da área da saúde, efetivando-se 

o recomendado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. 

O CNS aprovou o montante de R$ 22.814.552.798,00 como Orçamento Global do 

Ministério da Saúde para 1998. Entretanto, apesar desse orçamento para a saúde ter sido 

acatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Seguridade Social, através da Resolução 

65/97, a proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional pela SOF-MPO foi de 

apenas R$ 19,1 bi. Esta proposta é inferior ao previsto no artigo 37 da LDO-98, que 

determina uma dotação para 98 não inferior a R$ 20,4 Bi, ou seja, o valor autorizado para 

1997.   

A posição do CNS é sempre de aprovar as propostas orçamentárias de cada ano, e 

denunciar o seu não cumprimento, devido aos contingenciamentos. Através da Resolução nº 

289, de 06 de agosto de 1998 aprovou “o montante mínimo de R$ 23.555.641.686,00 como 

Orçamento Global do Ministério da Saúde para 1999”. O CNS também se manifestou contra 

a redução de recursos orçamentários na área de saúde através da Moção nº 35, de 8 de 

novembro de 1998.  

Diante das dificuldades em torno do controle social sobre os recursos, o Conselho 

aprovou a Resolução nº 286, em 03 de setembro de 1998, ao considerar que “o Ministério da 

Saúde não tem prestado contas, trimestralmente, da quantidade e qualidade dos serviços, dos 

gastos com saúde e das auditorias iniciadas e concluídas, ao Conselho Nacional de Saúde, 

segundo a Lei 8.689/93” e que “o Ministério da Saúde não tem submetido ao Conselho 

decisões referentes ao funcionamento do FNS e financiamento da saúde de modo geral, 
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desobedecendo a dispositivo da Lei 8.080/93, art. 26 ‘Os critérios e valores para remuneração 

de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção 

nacional do SUS aprovados no Conselho Nacional de Saúde”. Resolveu  

 

Solicitar à Direção Única do SUS a nível Nacional que, na próxima reunião do 
Conselho Nacional de Saúde, em outubro de 1998, apresente prestação de contas 
referente aos três primeiros trimestres de 1998, sobre movimento de compras, 
convênios e programas do FNS, FUNASA e FIOCRUZ; repasses mensais a 
estados, municípios e prestadores, com o detalhamento expresso na Lei 8.689 e 
8.666 e em Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (Resolução do CNS nº 
275, de 2 de abril de 1998). 

 

Além de “solicitar à Direção Única do SUS a nível Nacional que, a partir do mês de 

outubro, cumpra essas determinações legais, fornecendo mensalmente e previamente, ao 

CNS, os dados para que este exerça sua responsabilidade legal de acompanhamento” 

(Resolução do CNS nº 275, de 2 de abril de 1998). 

  Apesar do controle social sobre os recursos da saúde ser ponto de pauta constante 

nas reuniões do CNS, a partir da apresentação dos relatórios da sua Comissão de Orçamento 

e Finanças, que são sempre aprovados na íntegra e por unanimidade, e das várias Resoluções 

contrárias aos contingenciamentos e cortes dos recursos para a saúde, na prática o Conselho  

não tem conseguido exercer este controle. Muitas Resoluções não são homologadas e outras 

não são cumpridas.  

O nível de intervenção do CNS foi na re-alocação dos recursos pré-definidos, não 

influenciando na definição do montante a ser aplicado na saúde. Esta definição ficou a cargo 

da equipe econômica e da sua política de ajuste econômico, em consonância com os acordos 

firmados com as agências internacionais de financiamento.  

No período de 1999 a 2002, a atuação do CNS na área do financiamento da saúde não 

foi muito diferente do período anterior (1995 a 1998). Foi marcada pelas denúncias contra os 

contingenciamentos dos recursos da saúde realizados pela política econômica do então 

governo, pela luta por mais recursos para a saúde, pelo controle social nesta área e pela 

vinculação de recursos, através da PEC 169 e, depois, pela mobilização em torno da 

regulamentação da EC 29. 

A análise da relação destes contingenciamentos e da situação da saúde com a 

conjuntura mais ampla foi tratada no CNS através de relatórios produzidos pela Comissão de 

Orçamento e Finanças. O documento "Análise da Conjuntura Nacional em Função da Saúde" 

apresentado na octogésima quarta reunião (3 e 4 de março de 1999) aborda os impactos da 
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conjuntura nacional que possam afetar a saúde, considerando que ela é, sobretudo, produto 

resultante das condições de vida e das práticas sociais da população. 

De acordo com este relatório não se pode analisar apenas os elementos de política 

específica de saúde, sem preocupar-se com o contexto, dentro do qual esses elementos estão 

inseridos e como funcionam, com todos esses impactos. A Macroeconomia e a Política são 

pontos fundamentais da conjuntura atual e estão inter-relacionadas. Destaca a explosão da 

dívida e a transferência de renda (economia real e população) ao capital financeiro e os 

encargos financeiros do setor público, especialmente da União. Foi informado que nos 

últimos quatro anos a nossa dívida pública aumentou da ordem de sessenta bilhões de reais 

(R$ 60 bilhões), para mais de quatrocentos bilhões de reais (R$ 400 bilhões), significando o 

comprometimento extraordinário de recursos públicos, para os anos que estão por vir326.  

Nos relatórios apresentados e aprovados nas reuniões do CNS as cobranças de 

explicações relacionadas aos recursos da saúde são constantes: solicitação de informações e 

documentação em relação à polêmica sobre a existência legal do Fundo Nacional de Saúde, 

bem como sua estrutura de funcionamento regular; solicitação de documentos explicativos 

além do comparecimento dos representantes dos órgãos competentes do Ministério da Saúde 

para expor e detalhar as alterações pretendidas em relação à nova Tabela do SIA/SUS, que 

entrou em vigor a partir de julho de 1999 (Ata da 86ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de 

maio de 1999); solicitação de apresentação, pelo Ministério da Saúde, do Plano Nacional de 

Saúde para o ano 2000-2003 e o específico e detalhado do ano 2000, de acordo com a Lei nº 

8.142; convocação dos representantes da SAS para discutir os valores e reajustes das Tabelas 

do SUS, levando em conta a defasagem dos valores remuneratórios em vigor, em total 

descompasso com a evolução dos custos de produção dos serviços (Ata da 89ª Reunião 

Ordinária do CNS, 4 e 5 de agosto de 1999). 

 Diante da indiferença do Ministério da Saúde em relação às solicitações do CNS e as suas 

deliberações na área do financiamento da saúde, foi aprovada a Moção nº 005/99 de desagrado 

diante da “constante desatenção de setores da Secretaria de Assistência à Saúde – SAS, do 

Ministério da Saúde” relacionada aos seguintes fatos: não atendimento de deliberações que 

dispõem sobre a publicação de Portarias sem a prévia discussão na Comissão Intergestoras 

                                                 
326 Ao final da apresentação do referido documento o Conselheiro representante das Entidades Nacionais de 
Outros Profissionais da Área da Saúde, Temístocles M. Neto, informou que haveria um Ato Público "Em Defesa 
do Brasil", organizado por entidades assistenciais e sindicais, em 26 de março de 1999, a fim de resistir ao novo 
modelo econômico e aos acordos com o FMI (Ata da 84ª Reunião Ordinária do CNS, 3 e 4 de março de 1999). 
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Tripartite – CIT e no Conselho Nacional de Saúde – CNS e não comparecimento às reuniões do 

CNS em resposta aos inúmeros convites para esclarecimentos; elaboração de algumas Portarias, 

“modificando substancialmente as políticas assistenciais, através da alteração de valores de tetos 

e subtetos financeiros dos Estados e Municípios e de valores remunerativos da tabela de 

procedimentos, atropelando os processos pactuados e/ou definidos em lei, desconsiderando as 

competências próprias deste Conselho”. Esta Moção exige “uma imediata revisão de postura 

daqueles que insistem em não reconhecer a importância e a necessidade do pleno exercício do 

Controle Social, através dos Conselhos de Saúde” (Moção nº 005/99). 

Através da Resolução nº 290, de 6 de maio de 1999, o Conselho aprovou as diretrizes 

para elaboração da proposta orçamentária do Ministério da Saúde para o ano 2000. Propôs 

que os recursos federais alocados ao MS no Orçamento de 2000 não fossem inferiores, em 

termos reais, aos aprovados pelo Congresso para 1999 e que não fossem objeto de 

contingenciamento em sua liberação e execução orçamentária e financeira. Também propôs o 

exercício do controle social dos Conselhos das três esferas de governo sobre os recursos, estes 

deveriam “acompanhar a elaboração dos orçamentos dos correspondentes níveis de Governo e 

sua execução para fiscalizar e controlar o cumprimento dessas orientações”. Para alcançar este 

controle os Conselhos deveriam se articular “com os órgãos legislativos correspondentes 

(Câmaras de Vereadores, Assembléias Legislativas e o Congresso Nacional) e seus órgãos de 

apoio e com o Ministério Público” (Resolução nº 290, de 6 de maio de 1999). 

 A Comissão de Orçamento e Finanças do CNS apresentou um relatório com uma análise 

da conjuntura econômica e política brasileira e seu impacto na saúde, durante a octogésima oitava 

reunião. Na macroeconomia expôs os problemas em que não se detectou melhora: a evolução da 

dívida pública e os encargos financeiros da união. Esta, “de acordo com o entendimento com o 

Fundo Monetário Internacional, deve ficar, ao final de dezembro, em torno de 51% do PIB, o que 

significa uma dívida bruta que se aproxima dos R$ 600 bilhões” (Ata da 88ª Reunião Ordinária 

do CNS, 7 e 8 de julho de 1999).  

 Afirmaram que a Balança Comercial não teve a evolução que se esperava, e “o déficit em 

conta corrente continua ampliado, o que significa que a dependência do Brasil na importação de 

capitais ou no financiamento do exterior continua sendo muito alta e constitui um dos riscos 

fundamentais para a economia nacional, em um futuro imediato” (idem).  Segundo esta análise, 

estava havendo um aumento na concentração de renda, “o que significa uma situação de recessão 

e um aumento da pobreza e da marginalidade” (idem). Asseveram que o Governo tem uma 

relação antidemocrática com a sociedade, e as relações deste “com o capital implica em uma 
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mistura de interesses, que não se diferenciam entre público e o privado. Existe um processo 

contínuo de fragilização das instituições e da vigência do estado de direito” (idem). Quanto ao 

impacto desta conjuntura sobre a saúde, foram apontadas algumas implicações: “a 

impossibilidade de ampliação do financiamento público da saúde, que é insuficiente. O governo 

tem limitações alocativas e a dependência de financiamento do serviço da dívida, que cada vez é 

maior”; a debilitação do SUS em face da mistura dos interesses públicos e privados; o 

estabelecimento uma certa desconfiança em relação ao controle social em todos os níveis de 

governo, que passa a ser visto como opositor. O relatório é concluído com a afirmação de que “a 

pobreza e o desemprego continuam exercendo um efeito positivo no aumento da demanda do 

SUS, reduzindo a capacidade de resposta que devemos dar" (idem). 

Diante das dificuldades de ordem orçamentária e financeira do Ministério da Saúde e 

do quadro de recursos comprometidos com o pagamento da dívida externa - em 1999 foram 

gastos com Encargos Financeiros da União 72,5 Bilhões de Reais (45,3 com Juros e 27,2 com 

Amortizações da Dívida Interna e Externa), conforme demonstrativo da Secretaria do Tesouro 

Nacional, e para o ano de 2000 o Orçamento Geral da União (OGU/2000), a ser aprovado 

pelo Congresso Nacional reserva para Encargos Financeiros, 152 Bilhões de reais, (78 

Bilhões para juros e 74 Bilhões para Amortização da Dívida Interna e Externa), conforme 

demonstrativo da Secretaria do Tesouro Nacional – o CNS aprovou a Moção nº 001 de 6 de 

abril de 2000, a favor da inclusão de dispositivos na Lei Orçamentária que assegurem a 

suplementação mínima para a saúde de 2,2 Bilhões, “ou seja, 1,3% dos Encargos Financeiros, 

isto é, o correspondente a menos de cinco dias de pagamento desses encargos, e cujo objetivo 

é somente manter o gasto mensal de 1999 em valores reais” (Moção nº 001, de 6 de abril de 

2000). 

Na nonagésima oitava reunião (7 e 8 de junho de 2000) após uma exposição do 

Coordenador da área econômica do IPEA sobre o “Cenário Macroeconômico Nacional e 

Reflexos nos Gastos Sociais”, o Conselheiro representante da Entidade Nacional de 

Portadores de Doenças Patológica e Deficiências, Climério Rangel, manifestou a sua 

indignação com relação à ausência de recursos para a saúde e outras áreas importantes, em 

função de recurso comprometido com o pagamento da dívida externa e sugeriu que fosse 

realizado trabalho intersetorial para que a saúde fosse vista sob a ótica da prevenção. E o 

Conselheiro representante da Força Sindical, Diógenes Sandim, sugeriu que fosse pautada 

discussão sobre o pagamento da dívida externa, no contexto de uma economia capitalista 

globalizada (Ata da 98ª Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de junho de 2000). Não há registro 
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em ata sobre a referida sugestão de trabalho nem da discussão sobre a dívida externa nas 

reuniões posteriores  

Os contingenciamentos de recursos para a área da saúde estão relacionados ao 

pagamento da dívida externa. Para o assessor do CNS Elias Jorge, as alterações no orçamento 

que acontecem durante o ano estão relacionadas à amortização da dívida, pois, grande parte 

da arrecadação de impostos e contribuições dos últimos cinco anos estava voltada para o 

pagamento de juros e amortização desta (Ata da 99ª reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de julho 

de 2000).  

 Esta opção do governo por manter a supremacia da política econômica sobre a social é 

coerente com sua postura de cercear recursos para a área social, em especial para a saúde. Na 

centésima terceira reunião do CNS (8 e 9 de novembro de 2000) o Deputado Darcísio Perondi, 

relatou a rapidez com que fora aprovada pelo Poder Legislativo a Proposta Orçamentária do 

Ministério da Saúde, em caráter de urgência. Entretanto, o Ministério da Fazenda não aprovara a 

liberação de recursos para a questão financeira do Ministério da Saúde e negava-se a receber as 

lideranças dos governos e os membros da Frente Parlamentar de Saúde para debater a questão. 

Esta realidade agravara-se com o Decreto Presidencial nº 3.473 que estabeleceu limites à 

execução financeira da União no ano de 2000. Com vistas a cumprir a dotação orçamentária 

existente e a execução financeira correspondente, o Conselho Nacional de Saúde posicionou-se 

contrário ao Decreto nº 3473, de 18.05.00, diante da “necessidade imperiosa da execução 

orçamentária e financeira, integralmente, no ano 2000, inclusive do item Restos a Pagar de 1999, 

sem o que, não somente a população é drasticamente penalizada com desassistência” exigindo a 

reedição de imediato deste Decreto, ampliando os limites, para “permitir o empenho dos recursos 

já aprovados em Lei e Decretos de suplementação” (Moção nº 006, de 9 de novembro de 

2000)327. 

 O ano de 2000 foi marcado pelas mobilizações do CNS em torno da vinculação de 

recursos para a saúde através da luta pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 

Aglutinativa 86-A328. O CNS aprovou a Moção a favor da retomada imediata da tramitação e 

conseqüente aprovação pelo Senado desta PEC, já aprovada pela Câmara dos Deputados 

(Moção nº 001, de 06 de abril de 2000). 

                                                 
327 Por sugestão do Conselheiro representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência 
Artur Custódio M. de Sousa, a referida moção foi encaminhada aos Conselhos Estaduais de Saúde, para ser 
apresentada nas Conferências Estaduais de Saúde. 
328 Ressalta-se que a proposta inicial de vinculação de recursos para a saúde - a PEC 169 -, após modificações 
consensuais entre parlamentares foi transformada na PEC Aglutinativa 86-A. 
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 A articulação para aprovação desta no Senado foi uma prioridade do Conselho para 2000. 

Houve uma grande mobilização dos conselheiros através de: reuniões com algumas bancadas 

federais por estado; envio de correspondências a parlamentares solicitando apoio a PEC e de 

“Carta-Aberta do Conselho Nacional de Saúde em Defesa da PEC da Saúde” para os vários 

segmentos da sociedade; realização de reunião conjunta do CNS e Comissão de Assuntos Sociais 

do Senado Federal; ocupação de espaços na mídia; envio de e-mails; organização de marcha 

mobilizadora pela aprovação da PEC Aglutinativa 86-A; realização antecipada da Plenária de 

Conselheiros de Saúde; elaboração documento explicativo e didático sobre esta PEC; exibição de 

“placar” na Esplanada dos Ministérios, registrando as posições dos Senadores quanto a referida 

PEC, ao término das ações mobilizadoras.329 A conselheira representante da CNBB envolveu 

Dom Paulo Evaristo Arns em reunião com líderes dos Partidos no Senado Federal, obtendo como 

resultado a declaração favorável à PEC e o compromisso da revisão do parecer desfavorável do 

PFL. 

Graças à mobilização do CNS a PEC 86-A foi aprovada no Senado e promulgada em 

setembro de 2000 através da Emenda Constitucional 29. A partir daí a preocupação do CNS 

se volta para as interpretações sobre sua aplicação e elabora o documento “Diretrizes 

Preliminares para Aplicação do Disposto na Emenda Aglutinativa Substitutiva 82-A (PEC da 

Saúde)”. Realiza também um fórum com os Tribunais de Contas da União, estados e 

municípios, para definir critérios para a operacionalização da EC 29.  

No ano de 2001 o CNS tem uma nova luta no campo do financiamento da saúde, a 

operacionalização da EC 29, conquistada como resultado de suas inúmeras mobilizações. A 

luta também se deu contra os contingenciamentos operados nesta área pelo governo federal. 

Estes estão relacionados com os Encargos Financeiros da União - EFU (Juros e Amortização 

da dívida interna e externa), pois estes são priorizados em detrimento da alocação de recursos 

                                                 
329 Os relatos da mobilização do CNS pela PEC Aglutinativa 86-A feitos na nonagésima sétima reunião demonstram 
o poder de articulação deste Conselho: I)constituição de um Comitê Mobilizador de Conselheiros, que agendara 
audiências com o Presidente do Senado Federal, para iniciar a tramitação da PEC Aglutinativa 86-A; II) agendada 
audiência com os Presidentes das Comissões de Assuntos Sociais (Senador Osmar Dias) e de Constituição e Justiça 
(Senador José Agripino Maia) e com o Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família (Deputado Kleuber 
Carneiro); III) remetidos ofícios para todos os Senadores que pres idem Comissões e líderes de partidos, para 
sensibilizá -los sobre a PEC; IV) remetida a todos os membros do Comitê Mobilizador a minuta da “Carta Aberta”, 
com prazo definido para o encaminhamento de sugestões; V) proposta de reunião conjunta entre a Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado Federal e o Conselho Nacional de Saúde, a ser realizada no primeiro dia de reunião do 
CNS, no Senado Federal, às quatorze horas, da qual também participará os Presidentes das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Seguridade Social e Família; VI) agendada audiência com o Senador Francelino Pereira, 
que possui poder de intercessão junto ao Presidente do Senado Federal. (Ata da 97ª Reunião Ordinária do CNS, 10 e 
11 de maio de 2000). 
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na área social. Os relatórios da Comissão do CNS de Orçamento e Finanças deste ano 

apontaram o volume de recursos para o pagamento da EFU e o destinado para as políticas que 

compõem a Seguridade Social, evidenciando a priorização da política econômica cumprindo 

as condicionalidades dos organismos financeiros internacionais, principalmente do Fundo 

Monetário Internacional como abordado no capítulo 2. 

Estes contingenciamentos não se justificam, pois seja qual a for o critério ou forma de 

análise dos dados, a despesa anual prevista da Seguridade Social é inferior à Receita Prevista 

de Contribuições em cerca de R$ 20 Bilhões e, se excluída a Despesa com Inativos Civis e 

Militares, o superávit supera os R$ 40 Bilhões (Relatório da Reunião da COFIN/CNS, de 04 e 

05 de dezembro de 2001). De acordo com a referida Comissão “é inaceitável o Tríplice 

Contingenciamento330 permanecer ainda em vigor, penalizando o Ministério da Saúde em R$ 

1 Bilhão e 7 Milhões (contingenciamento orçamentário e financeiro) e em mais R$ 2 Bilhões 

(limite financeiro abrangendo Restos a Pagar de 2000 em 2001)” (idem). 

Destaca-se que a arrecadação das contribuições em 1999, excluída a receita do INSS, 

foi de R$ 60 bilhões e 420 milhões. Em 2000 ela cresceu 28,09% alcançando, R$ 77 bilhões e 

396 milhões. Caso fosse mantida a correlação com o crescimento da Receita de 

Contribuições, o Orçamento da Saúde, em 2000 deveria ter sido superior a R$ 26 bilhões e 46 

milhões. No entanto, a dotação orçamentária aprovada para o ano de 2000 foi de R$ 23 

bilhões e 544 milhões e o valor pago real foi de R$ 20 bilhões 764 milhões. De acordo com o 

relatório da Comissão da reunião de 6 e 7 de fevereiro de 2001 a estratégia do Tríplice 

Contingenciamento promovido pela Área Econômica, resultou no cancelamento de Dotações 

Orçamentárias em 2000, no montante de R$ 845 milhões, com reflexos nos Orçamentos 

subseqüentes de 2001, 2002, 2003 e 2004. Esta Comissão considera relevante continuar dando 

destaque para EFU (Juros + Amortização da Dívida), pois esta é a única “explicação” para as 

dificuldades que o Ministério da Saúde tem encontrado no sentido de obter as Suplementações 

Orçamentárias e Financeiras necessárias.  

Segundo as análises desta Comissão, o cumprimento da Emenda Constitucional 29, 

em 2001, requer a eliminação do Tríplice Contingenciamento e suplementação orçamentária e 

financeira de no mínimo R$ 542 milhões. Entretanto, houve várias interpretações desta 

Emenda que provocaram previsões diferenciadas de recursos para a saúde. O que esteve em 

jogo foi a interpretação do Ministério da Fazenda através do parecer da Procuradoria-Geral da 

                                                 
330 Elias Jorge, coordenador adjunto da COFIN, refere-se ao tríplice contingenciamento como sendo o 
orçamentário, o financeiro e os restos a pagar.  
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Fazenda Nacional - PGFN acatado pela Advocacia Geral da União (AGU) em confronto com 

a área Jurídica do Ministério da Saúde quanto a aplicação da EC/29 na esfera Federal. 

Observa-se nas duas diferentes interpretações uma disputa de posições entre a área econômica 

e a social quanto ao montante de recursos que deveriam ser destinados para a saúde. Na 

centésima oitava reunião o Conselheiro suplente representante das Entidades Nacionais de 

Outros Profissionais da Área da Saúde, Lindomar Tomé Lopes, pronunciou-se sobre essa 

dubiedade de interpretações da EC 29, questionando o papel do Estado, que para ele era de 

realizar o projeto do FMI, não havendo por parte do Presidente da República interesse em 

investir dinheiro na saúde. Questionou: “qual é o papel do Estado brasileiro? Parece ser fazer 

caixa para o FMI, somente isso, com 160 bilhões de reais para amortização de dívida” (Ata da 

108ª Reunião Ordinária do CNS, 9 e 10 de maio de 2001).    

O Conselho aprovou a Moção nº 004 de 06 de setembro de 2001 que defende o 

cumprimento integral da EC 29 e monta uma nova estratégia de luta pela sua efetivação. 

Outro ponto polêmico na EC 29 está relacionado ao que se entende como serviços de saúde, 

ou seja, o conceito de ações e serviços públicos de saúde, para evitar que se contabilize como 

gasto de saúde ações que elevem artificialmente o gasto, não resultando em aumento do 

volume de recursos para a saúde. Como exemplo, o orçamento Global do MS de 2001 foi de 

R$ 26.187.781.195,00, entretanto, neste montante está incluído R$ 3 Bilhões e 650 Milhões, 

que não são considerados para fins de  cumprimento da EC/29: R$ 1 Bilhão e 322 Milhões 

(Projeto Alvorada – IDH), R$ 358 Milhões para dívida e R$ 1 Bilhão e 970 Milhões para 

inativos e pensionistas. Quanto às despesas que possam ser computadas como da área da 

saúde o CNS tem uma posição definida, expressa no documento “Parâmetros consensuais 

para implementação e regulação da Emenda Constitucional nº 29”, o qual levou em 

consideração na sua construção as discussões e recomendações realizadas pelo Grupo Técnico 

formado por representantes da Secretaria de Gestão de Investimentos do Ministério da Saúde, 

Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – 

CONASEMS, Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal, Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - ATRICON. 

Este documento também foi baseado na Resolução do CNS nº 316, de 4 de abril de 

2002, cuja homologação foi reiteradamente solicitada durante este ano e, por não ter ocorrido, 

foi renumerada no ano seguinte para Resolução nº 322 (8 de maio de 2003). De acordo com 

ele, as ações que deveriam ser beneficiadas pela vinculação eram:  
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As constantes nos planos de saúde dos Municípios, Estados, Distrito Federal e 
União aprovados pelos respectivos Conselhos de Saúde e executados pelo Sistema 
Único de Saúde; controle de qualidade, pesquisa científica e tecnológica, e 
produção de insumos em saúde (medicamentos, imunobiológicos, reagentes, sangue 
e hemoderivados, equipamentos para a saúde, dentre outros); vigilância sanitária; 
vigilância epidemiológica e farmacoepidemiológica; saúde do trabalhador; 
assistência terapêutica e farmacêutica; ao nível domiciliar e de pequenas 
comunidades, ações de saneamento básico e meio ambiente associadas a controle 
de vetores; e ao nível de ações complementares e específicas para grupos de risco 
nutricional, ações de alimentação e nutrição (Documento: “Parâmetros consensuais 
para implementação e regulação da Emenda Constitucional nº 29” do CNS/2002). 

 

 Recomendou, também,  o que deveria ser excluído do conceito das ações e serviços 

públicos de saúde. Foram os parâmetros contidos nos referido documento que subsidiaram a 

tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei regulamentação da EC 29 do Senador Tião 

Viana e de outros na Câmara e no Senado. 

A EC 29 garante que no primeiro ano de sua vigência a União invista 5% a mais do 

que o aplicado no ano anterior, e que nos anos seguintes este valor seja reajustado de acordo 

com a variação do Produto Interno Bruto (PIB). A outra polêmica em torno da EC 29 é a 

interpretação de que ano é considerado como parâmetro para a aplicação dos 5% a mais. Para 

o CNS e para o Ministério da Saúde o ano de referência é o imediatamente anterior, e para o 

Ministério da Fazenda a referência é sempre o ano de 1999. Esta discordância entre dois 

Ministérios foi encaminhado à AGU que concordou com o parecer do Ministério da Fazenda. 

Diante dessa situação a Associação Brasileira dos Médicos (AMB), que tem assento no CNS, 

entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Andim) no Supremo Tribunal Federal 

(STF) defendendo a interpretação do CNS. Quando o STF ia posicionar-se concordando com 

a interpretação do CNS, a AGU retirou o caráter normativo que havia dado a seu parecer. Não 

tendo mais esse caráter, o STF encerrou a ADIN. Entretanto, houve um veto presidencial ao 

dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que garantia a posição do STF, 

voltando a prevalecer o parecer do TCU, provocando um prejuízo no orçamento da saúde de 

2001 de 470 milhões de reais, não sendo cumprida a EC 29.  

A manutenção do parâmetro do ano de 1999, para aplicação da EC 29 através do 

Decreto Presidencial nº 4.120331, de 07 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira do exercício de 2002, e promove tríplice contingenciamento, 

                                                 
331 O Decreto n.º 4.120 representa a atualização da estratégia adotada pela área econômica, desde 1998, para 

promover o Tríplice Contingenciamento (Relatório da Reunião da COFIN, de 2 e 3 de abril de 2002).  
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penalizou a Execução Orçamentária e Financeira do Ministério da Saúde. De acordo com o 

Relatório da COFIN/CNS apresentado na 23ª reunião extraordinária do Conselho (11 e 12 de 

dezembro de 2002), o descumprimento da EC nº /29 em 2003 seria de, aproximadamente, R$ 

800 milhões, caso fosse concretizada a suplementação da proposta orçamentária em R$ 1 

bilhão e 500 milhões. De acordo com o parecer da AGU, que voltou a ter validade com o 

referido Decreto, para o cumprimento da EC 29, o ano a ser considerado como anterior a 

2003, era 1999 e não 2002. “Essa aparente excentricidade e falta de lógica tinha, na verdade, 

uma essencialidade lógica: diminuir em vários Bilhões de reais o mínimo assegurado pela EC 

Nº 29 para Ações e Serviços Públicos de Saúde”332 (Relatório COFIN/CNS, de 7 e 8 de maio 

de 2002). Esta lógica está coerente com uma realidade de primazia do econômico sobre o 

social, ao se colocar em primeiro plano os Encargos Financeiros da União (EFUs). No 

período de 31.12.2000 a 31.10.2002 o Orçamento Geral da União destinou para os EFUs R$ 

209,8 Bilhões; R$ 107,4 bilhões em 2001 e R$ 92,4 bilhões em 2002. 

 Esta primazia não se justifica já que a Receita de Contribuições de R$ 155,4 bilhões 

foi superior à Despesa Liquidada das Funções Saúde, Previdência, Assistência e Trabalho, 

que totalizaram no período R$ 124,2 bilhões, dos quais R$ 27,3 bilhões são referentes a 

Encargos Previdenciários da União - EPU - de Civis e Militares (Função Previdência). 

Principalmente, porque a Seguridade Social é também amplamente superavitária, quando 

comparada a Receita de Contribuições, já arrecadada, de R$ 155,4 bilhões, com a Despesa 

Liquidada dos Ministérios do Trabalho, da Saúde e da Previdência e Assistência Social, cujo 

montante é de R$ 107,0 bilhões (incluindo pessoal ativo e inativo destes Ministérios) 

(Relatório da Reunião da COFIN/CNS, de 03 e 04.12.2002 e 10 e 11.12.2002). Desta forma, 

evidencia-se o comprometimento das receitas da União com o pagamento da dívida externa e 

com o ajuste estrutural preconizado pelo FMI e Banco Mundial. O Prof. Elias Jorge, assessor 

do CNS e coordenador adjunto da COFIN, mostrou indignação com a primazia dos EFUs 

acima de qualquer política (Ata da 23ª Reunião Extraordinária do CNS, 11 e 12 de dezembro 

de 2002).  

 A alternativa desejável seria não cons iderar, para fins de cumprimento da EC Nº 29, as 

despesas realizadas com recursos provenientes de empréstimos (PROFAE, REFORSUS, 

AIDS etc)333 e nem as despesas com pagamentos de encargos, juros e amortizações da dívida 

                                                 
332 Com sua aplicação, o patamar orçamentário de 2000 ficava rebaixado em R$ 1 Bilhão e 84 Milhões, com 
reflexos nos orçamentos dos anos consecutivos. 
333 Os representantes dos Tribunais de Contas, no Seminário de Dezembro/2001, na OPAS, expressaram a 
posição de que as despesas realizadas com recursos de empréstimos não deveriam ser consideradas para esse 
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assim contraída. Em 2002, no Projeto de Lei enviado no dia 14/04 ao Congresso Nacional, o 

parágrafo 2º do artigo 45 exclui explicitamente as despesas com inativos e pensionistas, as 

despesas com os serviços da dívida e as despesas com recursos provenientes do Fundo de 

Combate à Pobreza do cálculo para se alcançar o mínimo assegurado pela EC Nº 29. As 

despesas de responsabilidade específica do setor de saúde, não pode ser confundida “com 

despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e 

econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde” (Documento CNS/2002 

“Parâmetros consensuais para implementação e regulação da Emenda Constitucional nº 

29”)334. 

Destaca-se que em 2002 o CNS foi impedido de opinar sobre a proposta orçamentária 

para 2003, antes de seu encaminhamento ao Congresso Nacional. O Ministério da Saúde 

alegou que estavam sendo feitas gestões junto à área econômica do governo no sentido de 

ampliar os valores estabelecidos como piso/teto para elaboração da proposta orçamentária. 

Entretanto, O Ministério do Planejamento insistiu em definir o limite do Ministério da Saúde 

com base no orçamento de 1999, corrigido em 5% para 2000 e pela variação nominal do PIB 

para os anos subseqüentes (Relatório da Reunião da COFIN/CNS, de 3 e 4 e 10 e 11 de 

dezembro de 2002).  

Observa-se a luta constante do CNS por mais recursos para a área da saúde, seja 

através da CPMF e das articulações para o aumento dos orçamentos anuais, seja pela 

publicização das denúncias dos contingenciamentos em favor do pagamento da dívida 

externa. A luta também se deu em torno da vinculação de recursos para a saúde, na qual o 

CNS teve papel protagônico. A COFIN teve um papel fundamental nesse processo, 

subsidiando o Conselho nessas lutas. Algumas vitórias podem ser reconhecidas, como a 

aprovação da CPMF e da EC 29. Mas, os contingenciamentos não conseguiram ser barrados, 

demonstrando que a priorização do econômico sobre o social em consonância com as 

orientações do BM foi bandeira do governo FHC. 

 
 

4.2 ARTICULAÇÕES, MOBILIZAÇÕES E CONTRAPOSIÇÕES NO CNS 

 

                                                                                                                                                         
fim. Entretanto, consideram que o pagamento dos encargos, juros e amortizações, devem ser considerados para 
fins de cump rimento da EC Nº 29. 
334 O Projeto de Lei nº 01/2003 do Deputado Roberto Gouveia que regulamenta a EC-29 encontrava-se na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 11/11/04, foi aprovado em 2005. 
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4.2.1 AS PLENÁRIAS E ENCONTROS NACIONAIS DE CONSELHOS DE SAÚDE 

 

 Vale destacar a atuação mobilizadora do Conselho junto às Plenárias de Conselhos de 

Saúde em torno da defesa do SUS, já que definia sua pauta, organizava e articulava os 

Conselhos estaduais e municipais para participarem destes eventos nacionais. Após a 10ª 

Conferência Nacional de Saúde foi realizada a 1ª Plenária de Conselhos de Saúde e, no dia 16 

de abril de 1997, aconteceu a 2ª Plenária, ficando decidido os seguintes pontos:  

 

a) Reforçar atos públicos, manifestação nos Estados em defesa do SUS e pela 
aprovação da PEC 169; b) Elaborar um abaixo-assinado a favor da PEC 169, a 
passar junto aos usuários do SUS; c) Elaborar uma moção, a ser aprovada em todos 
os Conselhos de Saúde do país, Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas 
dirigida ao Presidente do Senado e da Câmara e a todas as lideranças partidárias da 
Câmara Federal e do Senado, além de outras autoridades, pela imediata aprovação 
da PEC 169; d) Entregar o abaixo -assinado e a moção em Brasília, em uma 
manifestação, no dia 20 de agosto, levando-os à Câmara Federal, Senado, 
Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e 
Presidência da República. (Ata da 65ª Reunião Ordinária do CNS, realizada nos 
dias 7 e 8 de maio de 1997).  

 

Ressalta-se que neste evento foi aprovada uma Moção em Defesa do SUS, enviada aos 

participantes dessa Plenária e aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. 

 A 3ª Plenária de InterConselhos de Saúde aconteceu no dia 19 de agosto de 1997, 

véspera do dia em que foi realizado um Ato Público em defesa do SUS e a favor da PEC 169 

encabeçado pelo “Movimento SOS SUS”. Este movimento teve a adesão de várias entidades 

da sociedade civil e parlamentares, e objetivava dar maior visibilidade à população das 

questões da saúde. A 4ª Plenária aconteceu no dia 2 de dezembro de 1997 e a 5ª nos dias 25 e 

26 de 1998.  

O I Encontro Nacional dos Conselheiros de Saúde ocorreu no dia 01 de maio de 1998 

e o II Encontro335 aconteceu dias 2 a 4 de junho de 1998 com o tema “Efetivando o Controle 

Social” e teve como eixo o debate sobre a PEC 169. Contou com a presença de mais de mil e 

quatrocentas Conselheiros. Na opinião do Conselheiro Jocélio Drummond, representante da 

CUT, estes Encontros apresentavam um crescimento geométrico extremamente positivo, 

refletindo o crescimento e a consolidação dos Conselhos de Saúde no Brasil e participação 

efetiva do Conselho Nacional de Saúde (Ata da 81ª Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 8 de 

outubro de 1998). 

                                                 
335 O Relatório do II Encontro Nacional de Conselheiros foi organizado da seguinte maneira: I - Saúde, 
Cidadania e Políticas Públicas: II - Efetivando o Controle Social: 1) Comunicação entre os Conselhos de Saúde e 
a Sociedade III - Gestão, Organização, Financiamento dos Serviços de Saúde e Controle Social. 
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 A VI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde foi realizada dias 19 e 20 de novembro 

de 1998, para discussão sobre: financiamento do SUS, crise financeira e corte do orçamento na 

saúde; aprovação final do relatório; modelos de gestão em saúde; e planejamento das atividades 

de 1999. 

 A VII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde aconteceu nos dias dezoito e dezenove 

de maio de 1999 e contou com a participação de quinhentos e doze Conselheiros de todo o 

Brasil, representando vinte e quatro estados, o Distrito Federal e cento e sessenta e seis 

municípios. A Comissão Organizadora da VIII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde contou 

com a participação de conselheiros representantes das cinco regiões do Brasil. Foi realizada nos 

dias 9 e 10 de  dezembro e teve como tema “Efetivando o Controle Social”. Entre as propostas 

de aperfeiçoamento do controle social destacam-se: “I) que a carta enviada aos usuários do SUS, 

com a finalidade de checar o atendimento, fosse enviada ao setor privado; e II) que fosse 

informado aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde dos repasses de recursos 

e sobre o pagamento de obras e de compras de medicamentos” (Ata da 95ª Reunião Ordinária do 

CNS, 15 e 16 de março de 2000). 

 A IX Plenária foi marcada por tensões e discussões em torno do tema da 11ª Conferência 

Nacional de Saúde. A partir dos problemas surgidos no decorrer da mesma, foi decidido no CNS 

a realização desse tipo de Plenária uma vez por ano e a necessidade de um processo de 

institucionalização da mesma. Com este objetivo foi aprovada a Deliberação nº 004, de 10 de 

maio de 2001, que deliberou sobre as “Diretrizes para a Plenária Nacional de Conselhos de 

Saúde”. Já seguindo essas diretrizes, a X Plenária ocorreu no mês de novembro de 2001 e a XI 

entre os dias 1º e 3 de dezembro de 2002. 

 Observa-se que estas Plenárias e Encontros foram organizados pelo CNS, promovendo 

uma grande mobilização e articulação entre os Conselhos das demais esferas de governo, 

fortalecendo a defesa do SUS através de uma agenda comum. Estes têm sido espaços 

importantes de resistência aos processos que descaracterizam o SUS na direção das 

recomendações do BM, e de fortalecimento do controle social e, ainda, de luta política em torno 

de novos recursos para a saúde e de vinculação dos mesmos.  

 

4.2.2 CONTRAPOSIÇÕES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE  

 

 Observou-se através dos registros nas atas das reuniões do CNS o posicionamento 

contrário de vários Conselheiros ao não respeito por parte do Ministério da Saúde ao papel de 



  287 

controle social exercido por este. Em algumas passagens registradas nas atas a contraposição 

entre alguns Conselheiros e este Ministério se evidencia. Serão mencionadas algumas destas a 

seguir.  

 Houve uma divergência na questão da regulamentação dos planos e seguros privados 

de saúde entre a proposta pela Plenária do CNS e a versão interministerial do governo, a qual 

foi debatida em várias reuniões do Conselho. O CNS posicionou-se favorável a proposta do 

bloco de oposição, articulando-se com este para a aprovação de sua proposta. O Conselheiro 

representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência, Mário 

Scheffer, manifestou preocupação da entidade dos portadores de patologia, quanto a proposta 

do governo sobre a questão do plano padrão, do ressarcimento e do fundo de alta 

complexidade que já iria passar pelo Congresso sem antes ser discutido no CNS (Ata da 65ª 

Reunião Ordinária do CNS, de 7 e 8 de maio de 1997). O Conselheiro representante das 

Entidades Médicas Nacionais, Eurípedes Balsanufo, denunciou que “a proposta do MS 

permite a entrada do capital estrangeiro; que ela consagrou em lei o referenciamento, que é 

uma prática legal do Seguro Saúde, mudando para pior; que colocaria como órgão regulador o 

Conselho Nacional de Seguros Privados, deixando 40 milhões de brasileiros fora da órbita do 

MS” (Ata da 66ª Reunião Ordinária do CNS, de 4 e 5 de junho de 1997). Afirmou que a 

proposta consagra em lei a venda de serviços do setor público para os Planos de Saúde, 

concluiu dizendo que a proposta vai contrário ao que foi deliberado neste Plenário, e propôs 

ao CNS que reafirme o Projeto discutido neste Colegiado, tornando claro à sociedade o 

pensamento do CNS. 

Diante da não homologação pelo Ministro da Saúde de algumas decisões do CNS, o 

Conselheiro representante das Entidades Médicas Nacionais, Eurípedes Balsanufo, afirmou 

que esse fato, leva a uma desmoralização do órgão Colegiado, referindo que o MS tem 

estabelecido suas políticas e prioridades, a despeito do Conselho Nacional de Saúde, e de suas 

decisões (Ata da 70ª Reunião Ordinária do CNS, de 30/09 e 01/10 de 1997). 

O CNS posicionou-se contra o a nova estrutura regimental proposta pelo Ministério da 

Saúde (Decreto nº 2.477/98), a qual continha uma reforma na estrutura do MS em 

consonância com a proposta de Reforma do Estado do MARE. Esta proposta desconsiderou 

os trabalhos da Comissão do CNS de discussão do Regimento Interno. Os Conselheiros 

representantes do CONASEMS, Gilson Cantarino, da CNBB, Zilda Arns, e das Entidades 

Nacionais de Outros Profissionais da Área da Saúde, Albaneide Peixinho, abordaram a 
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contradição entre a proposta do Ministério e as competências do CNS garantidas em lei (Ata 

da 75ª Reunião Ordinária do CNS, de 1 e 2 de abril de 1998). 

A denúncia feita pelo Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, sobre a 

mudança de tecnologia do Cartão-SUS pelo Ministério da Saúde, ao afirmar que existiu uma 

situação não esclarecida, a respeito de uma Portaria de novembro/98, mudando a tecnologia 

de implantação e criando uma licitação internacional, a qual acena para um processo 

privatizante, caracterizou um enfrentamento do CNS com um representante do Ministério da 

Saúde em defesa de uma tecnologia mais barata e nacional de melhor qualidade, 

desmascarando os interesses escusos que havia com a licitação internacional.  

 O CNS posicionou-se contra a medida antidemocrática do governo FHC de extinção do 

Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS), mecanismo de controle social e canal de 

interlocução entre governo e sociedade, através da Moção nº 004/99, que solicita ao Presidente da 

República o restabelecimento do CNSS; ao Congresso Nacional através dos Excelentíssimos 

Senhores Presidente do Senado, Presidente da Câmara Federal, Presidentes dos Partidos Políticos, 

Líderes, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Presidente da Comissão de 

Seguridade Social e Família da Câmara Federal, e Coordenador da Frente Parlamentar da Saúde, 

a não aprovação dos dispositivos das MPs que extinguem o Conselho Nacional de Seguridade 

Social; ao Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República dos Direitos do 

Cidadão, para que priorize a análise desta matéria e tome as providências no âmbito da sua 

prerrogativa Constitucional; e a Sociedade Organizada, especialmente as entidades representadas 

nos Órgãos Colegiados de Controle Social, para que expressem sua oposição à medida. Em 

resposta à Moção, o Ministério Público fez expediente à Procuradoria Geral da República, 

questionando sobre a Medida Provisória que extinguiu o referido Conselho. Constata-se que até o 

final da gestão do governo de FHC, o CNSS não foi reestruturado.   

Na octogésima sexta reunião o Conselheiro representante das Entidades Nacionais de Portadores 

de Patologia e Deficiência, Artur Custódio M. de Sousa, informou que houvera uma reunião entre 

as entidades que representa, na qual decidira-se que, uma vez constatado que o CNS não estava 

podendo desempenhar o seu papel, aquelas representações entrariam em contato com as 

entidades, espalhadas no país, a fim de efetuar denúncia, junto ao Ministério Púb lico. O 

Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, observou que a CUT já estava estudando 

procedimento semelhante (Ata da 86ª Reunião Ordinária do CNS, 5 e 6 de maio de 1999). 

 Para amenizar os conflitos entre o CNS e o Ministério da Saúde, o CNS elaborou o 

documento “Encaminhamento de Procedimentos Conjuntos do Ministério da Saúde e Conselho 
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Nacional de Saúde”, cujo objetivo era estabelecer formas de resolução dos problemas existentes 

em função das Portarias publicadas, que modificaram valores de procedimentos. Esta tensão 

aumentou com os rumores de que alguns setores do Ministério da Saúde estavam sentindo-se 

incomodados com a atuação do Conselho Nacional de Saúde, sugerindo que o Conselho perdesse 

as responsabilidades deliberativas. A Conselheira representante das Entidades Nacionais de 

Patologia e Deficiência/FARBRA, Neide Barriguelli, informou que parte dos Conselheiros 

também havia procurado o Ministério Público para garantir o papel do controle social. O 

Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, observou que o Ministro da Saúde, José 

Serra, demonstrara não concordar com o caráter deliberativo do CNS quanto às questões 

referentes ao Ministério da Saúde, mas posicionou-se favorável ao controle social no que tange 

aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde (Ata da 92ª Reunião Ordinária do CNS, 10 de 

novembro de 1999). 

A ausência do então Ministro da Saúde, José Serra, nas reuniões do Conselho foi 

reclamada pela Conselheira representante das Entidades Nacionais de Patologia e 

Deficiência/FARBRA, Neide Barriguelli. A Conselheira representante das Entidades 

Nacionais de Outros Profissionais da Área da Saúde, Albaneide Peixinho, considerou como 

agravante o fato das Resoluções do CNS não serem homologadas pelo Ministro da Saúde. 

Ponderando as discussões, o Conselheiro representante da Comunidade Científica de 

Sociedade Civil, Carlyle G. Macedo, alertou aos Conselheiros de que o momento pelo qual 

estavam passando era crítico, lembrando a extinção do Conselho Nacional de Seguridade 

Social e que o CNS deveria agir com cautela (Ata da 93ª Reunião Ordinária do CNS, 1 e 2 de 

dezembro de 1999). A desconsideração das instâncias de controle social pelo governo FHC 

foi constatada com a extinção do referido Conselho. Estas instâncias parecem ter se tornado 

uma ameaça ao governo federal, principalmente, pelo seu caráter deliberativo sobre as 

políticas estatais. 

A rejeição do então Ministro da Saúde, José Serra, ao CNS foi abordada pelo 

Conselheiro Jocélio Drummond ao afirmar “que havia uma resistência do Senhor Ministro da 

Saúde com relação ao Conselho Nacional de Saúde, visto que por várias vezes manifestara 

que o CNS possuía discussões corporativas ou político-partidárias, o que demonstrava o total 

desconhecimento da importância do controle social para o Sistema Único de Saúde” (Ata da 

103ª Reunião Ordinária do CNS, 8 e 9 de novembro de 2000). De acordo com a Conselheira 

representante das Entidades Nacionais de Portadores de Patologia e Deficiência/FARBRA, 

Neide Regina Barriguelli, “o Senhor Ministro desrespeitava o Conselho Nacional de Saúde 
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pelo fato de não presidir as Reuniões Ordinárias e por não tomar conhecimento das ações do 

mesmo, contudo, quando necessitava de forças mobilizadoras, recorria ao CNS” (idem).   

O Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, manifestou seu 

descontentamento em relação a atuação do Conselho com a seguinte afirmação: “Somos 

omissos e passamos o tempo todo ouvindo autoridade falar e dando palpites sobre o que eles 

estão falando”. Abordou a questão do PAS que, embora o CNS tivesse tido a atitude corajosa 

de suspender os recursos, pelas notícias que lera na imprensa, o governo estadual fizera 

acordo e o repasse fora restabelecido. Em sua opinião, se o Ministério da Saúde voltou a 

repassar os recursos, essa atitude é um desrespeito para com o Conselho. Concluiu sua 

intervenção dizendo que “Graças a Deus vem uma Conferência Nacional de Saúde pela 

frente, o que nos coloca mais sérios e responsáveis no nosso trabalho” (Ata da 96ª Reunião 

Ordinária do CNS, 5 e 6 de abril de 2000). Esta última afirmação demonstra a importância das 

Conferências Nacionais de Saúde para fortalecer o trabalho do CNS em defesa do SUS, por 

ser um momento de avaliação da política de saúde e do controle social sobre esta, e de tornar 

público os descaminhos do SUS.  

O CNS rejeitou a Portaria nº 11975/GM, que instituiu, no âmbito do Ministério da 

Saúde, Comissão destinada a revisar as normas nacionais e internacionais em vigor, referentes 

à Bioética e propor métodos de atuação do Ministério da Saúde na área, pela ausência de 

interlocução entre o Ministério e o Conselho para constituição da referida Comissão. A 

Conselheira representante da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Maria 

Lêda Dantas “condenou a atitude do Ministério da Saúde e julgou que novamente fora 

‘atropelado’ o sistema democrático de discussão” (Ata da 112ª Reunião Ordinária do CNS, 5 

e 6 de setembro de 2001). Foi aprovada Moção do CNS, solicitando manifestação do 

Ministério Público sobre a legalidade da Comissão criada pela Portaria e, também, discussão 

aprofundada do tema com representantes do Ministério da Saúde. 

 Observa-se nestas manifestações de contraposições de alguns Conselheiros ao Ministério 

da Saúde, uma postura de independência em relação ao órgão gestor, e a exigência do respeito e 

cumprimento do controle social. Ressalta-se que os maiores protagonistas desta contraposição 

pertencem ao segmento de usuários (CUT, Entidades Nacionais de Patologia e Deficiência, 

Confederação Nacional das Associações de Moradores e CNBB) e ao segmento dos 

trabalhadores da saúde (Entidades Médicas Nacionais e Entidades Nacionais de Outros 

Profissionais da Área da Saúde). Pode-se afirmar, pelo exposto neste capítulo, que os 
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representantes destas entidades mantêm uma intervenção constante no Conselho em defesa dos 

interesses das classes subalternas.  

 Os conflitos presentes na arena do Conselho também se dão entre os próprios 

conselheiros, na disputa pelos interesses de classe que representam. De um lado, se articulam 

os representantes dos empresários - Confederação da Indústria, Comércio, Agricultura e das 

Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde (privados e filantrópicos) – e, de 

outro lado, as referidas representações de usuários e de trabalhadores de saúde. Destacaremos 

alguns destes conflitos a seguir. 

 

 

4.2.3 CONFLITOS DE POSIÇÕES ENTRE OS CONSELHEIROS  

 

Ao se utilizar o aparato teórico de Gramsci para analisar a relação entre Estado e 

sociedade e qualificar a expressão controle social, tem que se considerar que: não existe uma 

oposição entre Estado e sociedade civil, mas uma unidade orgânica já que a separação é 

apenas metodológica, pois a sociedade civil é um momento do Estado; a sociedade civil não 

é homogênea, nela circulam interesses das classes antagônicas que compõem a estrutura 

social; a concepção de Estado que, na sua função de mantenedor do domínio da classe 

dominante, incorpora interesses das classes subalternas. É nesta luta para a incorporação 

desses interesses que se abre a possibilidade de as organizações das classes subalternas, 

presentes na sociedade civil, controlarem de alguma forma as ações do Estado e, 

conseqüentemente, influenciarem na alocação dos recursos públicos. Assim, o que há de fato 

é a disputa pelo controle social entre as classes, para obtenção da hegemonia na sociedade 

civil e, conseqüentemente, no Estado. 

Na perspectiva gramsciana, o controle social é das classes e se dá pela disputa entre 

elas, em cada realidade concreta. O estudo em pauta mostrou esta disputa no espaço do CNS, 

através das contraposições das propostas apresentadas pelos conselheiros nas reuniões. Estas 

revelaram a diferença de interesses de classe que representam. Ressalta-se que mesmo entre 

os representantes da sociedade civil existiram posições opostas, expressando a sua não 

homogeneidade. 

 Na discussão sobre reestruturação da composição do CNS durante a elaboração do 

novo Regimento Interno houve uma disputa por ocupação de lugar no mesmo. Na nova 

proposta apresentada havia a retirada da representação da Confederação Nacional da 
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Agricultura (CNA), a qual compunha o segmento dos usuários. Diante disso o Conselheiro 

representante da CNA, Augusto Amorim, reivindicou o direito de continuidade da 

representação de sua entidade. O Conselheiro representante da Confederação Nacional do 

Comércio, Olympio Távora, insatisfeito com a proposta, alertou que o CNS deveria refletir 

sobre a importância da representação dos Empresários no Conselho, solicitando mais uma 

vaga para o setor privado, desmembrando as entidades filantrópicas/universitárias de 

prestadores privados. Solicitou que ficasse registrado que fora cogitado que o Empresariado 

não poderia fazer parte da representação de usuários do SUS, confirmando, para ele, “a idéia 

errônea de que o Sistema Único de Saúde atendia apenas à população desprovida de recursos, 

e manifestou posição contrária a proposta apresentada pela Comissão” (Ata da 81ª Reunião 

Ordinária do CNS, 7 e 8 de outubro de 1998). Entretanto, foi vitoriosa a proposta de que os 

“Empresários estão contidos na representação dos provedores de saúde”, com o registro de 

que os Conselheiros, representante da Confederação Nacional do Comércio, Olympio 

Távora, representante das Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde, Luiz 

Baccalá, e representante da Confederação Nacional da Agricultura, Augusto Amorim, 

votaram na proposta de que os “Empresários estão contidos na representação dos usuários de 

saúde” (idem). 

 Durante a reunião seguinte, o Conselheiro suplente representante da CNA, Augusto 

Amorim, voltou a insistir na permanência das três representações de empresários e não de 

duas, como proposto pela Comissão, sendo a sua posição apoiada pelos Conselheiros Luiz 

Baccalá, representante das Entidades Nacionais de Prestadores de Serviços de Saúde, e 

Olympio Távora, representante suplente da Confederação Nacional do Comércio. Colocada 

em votação, o plenário, novamente, decidiu pela proposta da Comissão, com três votos 

contrários e duas abstenções. O Conselheiro Augusto Alves Amorim fez a seguinte 

declaração de voto: 

 

 Declaro voto contra a alteração da Composição do CNS, nos termos propostos 
nesta Reunião, especialmente quanto as Representações das Confederações da 
Indústria, do Comércio e da Agricultura [...] pelo que se segue: 1º) entende-se ser 
grau de importância a presença dos órgãos máximos de Representação do 
Empresariado Nacional, correspondentes às categorias primária, secundária e 
terciária, como universalmente aceito e sabiamente previsto pelo Decreto 
Presidencial 1448/95. 2º) serão tomadas providências para análise, em conjunto, 
dos Presidentes das Confederações citadas, para gestões posteriores. 3º) se 
confirmada a necessidade de inclusão de alguma outra Representação no CNS, que 
se faça por acréscimo, sem excluir ninguém (Ata da 82ª reunião Ordinária do CNS, 
4 e 5 de novembro de 1998). 
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  Nesta disputa evidencia-se a união do empresariado para defender sua permanência 

no Conselho, com vistas a garantir que os seus interesses, ao serem apresentados, tenham 

uma maior base de apoio.  

 Durante a discussão sobre a reconstituição do Conselho Editorial do CNS, que teria 

entre as atribuições o estabelecimento da linha editorial do CNS e a definição da diretriz na 

construção das pautas dos veículos de comunicação, houve divergências quanto a sua 

composição. De acordo com o Coordenador do CNS, que apresentou o documento “Proposta 

do Conselho Editorial do CNS”, nele estariam representados, Usuários, Governo, Prestadores 

de Serviços e Profissionais de Saúde. O Conselheiro representante da Confederação Nacional 

das Associações de Moradores, Carlos Corrêa Martins, considerou insuficiente a 

representação de apenas um usuário, sugerindo que essa representação possuísse três 

membros. O Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, concordou com essa 

proposta. Já o Conselheiro representante das Entidades Nacionais de Portadores de 

Patologias e Deficiência Mário Scheffer propôs o acréscimo de apenas mais um usuário, uma 

vez que a composição do Conselho Editorial prevê, também, a colaboração da Secretaria 

Executiva do CNS, da Assessoria de Comunicação do CNS e da Comissão de Comunicação 

do CNS. Essa última proposta foi aprovada pelo Plenário, com a seguinte declaração de voto 

do Conselheiro Jocélio Drummond:  

 

  Discordo da composição do Conselho Editorial do CNS, dividido em quatro 
segmentos (governo, prestador privado, trabalhadores do SUS e usuários) por 
compreender que usuários compõem cinqüenta por cento do Conselho Nacional de 
Saúde, com dezesseis representantes, não podendo, por isso, ser equiparado ao setor 
privado, por exemplo, com dois representantes. A paridade deve se dar entre usuários 
e setor saúde (Ata da 85 Reunião Ordinária do CNS, 7 e 8 de abril de 1999). 

 

 A participação no Conselho Editorial do CNS é de extrema importância por ter o 

poder de definir a pauta e o conteúdo do material que irá circular nacionalmente em nome do 

Conselho, por isso a disputa para sua composição. O posicionamento do Conselheiro 

representante da CUT é pertinente, pois, mesmo com o acréscimo de mais um conselheiro na 

composição do referido Conselho, esta não ficou paritária entre o segmento de usuário e os 

demais. 

 O Conselheiro representante da CUT, Jocélio Drummond, também discordou da 

composição do Grupo de Trabalho criado no CNS com o objetivo de proceder à análise da 

proposta e ao acompanhamento do processo de descentralização do SUS. Este Conselheiro 

fez a seguinte declaração de voto:  
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 Declaro que votei contra a composição do Grupo de Trabalho por não concordar com 
dois aspectos: a exclusão do coordenador do corpo do grupo, para artificialmente 
chegar ao número de cinco membros, conforme determina o Regimento Interno do 
CNS e a entrada de um empresário de saúde em detrimento dos profissionais de 
saúde ou comunidade científica de saúde (Ata da 103ª Reunião Ordinária do CNS, 8 
e 9 de novemb ro de 2000).  

  

 Essa declaração expressa o posicionamento contrário de um representante da classe 

trabalhadora a entrada de uma representante da classe dominante (empresário) em um Grupo 

de Trabalho do CNS, demonstrando a disputa de classe neste espaço. 

Observa-se no CNS que mesmo entre os segmentos que representam a sociedade civil 

organizada, existe uma representação de interesses opostos, pois, tanto estão presentes desde a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Conselho Nacional das Associações de 

Moradores (CONAM), como a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). Estão presentes, também, as representações do setor privado: 

Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE), Federação Brasileira de Hospitais 

(FBH), Associação Brasileira de Hospitais (ABH). Essa contradição expressa uma dinâmica 

relação de forças no interior do CNS para propor, ou aprovar/reprovar cada proposta 

apresentada. Constitui-se em um espaço de luta de interesses contraditórios que expressam os 

interesses de classe que circulam no conjunto da sociedade.  

Como foi apresentado neste capítulo, tanto os representantes do patronato - 

Confederação da Indústria, Comércio, Agricultura – como os das Entidades Nacionais de 

Prestadores de Serviços de Saúde (privados e filantrópicos), posicionaram constantemente nas 

reuniões do CNS a favor das reformas propugnadas pelo Banco Mundial. Sempre um dos 

conselheiros representantes destes segmentos posicionou-se a favor: da implantação de 

experiências de co-pagamento no SUS, como opção de cada um; da busca das novas formas 

de gestão no SUS, que tendem à privatização; da transformação da FUNASA em Agência de 

Execução, transferindo funções essenciais do Ministério da Saúde para esta; e contrário: a 

uma regulamentação dos planos e seguros privados que favoreceria aos seus usuários; às 

Portarias que favoreceram a implementação da Reforma Psiquiátrica, entre outras. Ressalta-se 

que os representantes do Ministério da Saúde, ora acompanharam esses posicionamentos, ora 

se abstiveram nas votações. Os representantes do CONASS e do CONASEMS tiveram uma 

postura permanente de defesa do SUS.   

Ao final deste capítulo, como resultado da pesquisa documental desenvolvida, pode-se 

afirmar que o sentido político predominante no Conselho Nacional de Saúde foi de defesa do 
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SUS e de seus princípios e de resistência às orientações do Banco Mundial para a política de 

saúde brasileira, demonstrando que os interesses das classes subalternas se sobrepuseram 

sobre os demais neste espaço, durante o período estudado.  

Desta forma, fica constatado que é necessário “recusar o economicismo que nega, 

naturaliza e reifica os antagonismos [...] faz, do atual, do vigente, [...] uma pura continuidade, 

ao subordinar tudo e todos a uma realidade já dada, recusando a possibilidade de intervenção 

das vontades na história” (DIAS, 2003, p.9).  

As lutas políticas precisam ser fortalecidas na sociedade civil. Gramsci (2000, p.73) 

ressalta a importância do fortalecimento da sociedade civil, ao afirmar que nos Estados mais 

avançados, “onde a ‘sociedade civil’ tornou-se uma estrutura muito complexa e resistente às 

‘irrupções’ catastróficas do elemento econômica imediato (crises, depressões, etc.); as 

superestruturas são como o sistema de trincheiras na guerra moderna [...]”  Trata-se, portanto, 

de identificar quais são os elementos da sociedade civil que correspondem aos sistemas de 

defesa na guerra de posição e fortalecê- los. 

O horizonte de Gramsci é o fortalecimento das classes subalternas e a conquista de sua 

hegemonia, ou seja, realizar uma “reforma intelectual e moral” e “criar o terreno para um 

novo desenvolvimento de vontade coletiva nacional-popular no sentido da realização de uma 

forma superior e total de civilização moderna.”336 Gramsci afirma que “a tarefa essencial 

consiste em dedicar-se de modo sistemático e paciente a formar esta força, desenvolvê- la, 

torná- la cada vez mais homogênea, compacta e consciente de si” (GRAMSCI, 2000, p.46).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336 Gramsci (2000, p.18) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do nosso trabalho ressaltaremos alguns pontos conclusivos que respondem ao 

nosso problema de pesquisa: Qual a influência de uma instância de decisão política, o 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) - que congrega segmentos organizados na sociedade civil 

com interesses de classe contraditórios – sobre a política de saúde de um Estado de 

capitalismo periférico submetido às pressões econômicas dos organismos financeiros 

internacionais? Até que ponto o CNS enquanto uma instância de decisão política e de controle 

social sobre o rumo da política nacional de saúde tem exercido de fato este controle frente às 

determinações econômicas viabilizadas pelas condicionalidades dos organismos 

internacionais - FMI e BM - aos governos brasileiros? Qual foi o sentido político 

predominante do CNS em relação às orientações do BM para esta política, resistência e defesa 

do SUS e seus princípios ou reforço da contra-reforma neoliberal?  

Para tratar o CNS enquanto instância política de controle social foi necessário 

qualificar este controle através de um estudo aprofundado da relação entre Estado e sociedade 

civil, situando as diferentes compreensões desta relação nos clássicos da política – Hobbes, 

Locke e Rousseau - e na perspectiva gramsciana, a qual foi tomada como referencial para este 

estudo. 

Nesta perspectiva, a separação entre Estado e sociedade civil é apenas metodológica, 

não existindo uma contraposição de um sobre o outro. A contraposição é das classes que 

atravessam o todo social. Os interesses de classe se contrapõem e se expressam tanto no 
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Estado como na sociedade civil. Portanto, o controle social é das classes em presença, cujos 

interesses estão em disputa na totalidade social. 

O controle social aqui defendido e que se pretendeu analisar foi o controle das classes 

subalternas sobre a atuação do Estado, em especial, sobre a forma da utilização dos recursos 

públicos para que estes sejam cada vez mais alocados na reprodução da força de trabalho, ou 

seja, em serviços e bens públicos, em detrimento da sua alocação na expansão do capital.  

As transformações da realidade social se movem historicamente através das oscilações 

das correlações de força entre as classes, ou seja, da luta entre as classes sociais pela 

hegemonia no conjunto da sociedade, em que pode está mais ou menos favorável, para uma 

classe ou outra, em conjunturas específicas. A preocupação central de Gramsci é como as 

classes subalternas podem tornar essa correlação de forças mais favorável para conquistar sua 

hegemonia. 

Consideramos que a defesa do SUS e dos seus princípios contempla, ou se aproxima 

dos interesses das classes subalternas no campo da saúde. Wagner (1992, p. 29), destaca que a 

defesa do direito universal à saúde, com abrangência definida pelos interesses da maioria e 

não pela dinâmica da acumulação de capital, assume um caráter anticapitalista.  

Na política de saúde brasileira, a expressão controle social foi concebida como 

participação da sociedade na definição desta política, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, conforme a Lei 8.142/90. A atuação do Conselho Nacional de Saúde, enquanto 

mecanismo político formal de controle social, frente à influência do FMI e, principalmente, 

do BM na política de saúde brasileira foi tomada como objeto empírico de estudo, observando 

a relação entre as lutas políticas do CNS em defesa do SUS e as condicionalidades dos 

organismos internacionais na determinação da política de saúde brasileira. 

A influência do FMI nas políticas estatais dos países de capitalismo periférico está 

expressa nas condicionalidades impostas em troca de renovação dos empréstimos, conforme 

compromissos firmados através das “Cartas de Intenções”. Estas condicionalidades 

influenciaram diretamente no corte de recursos destinados às políticas sociais para o alcance 

de superávits acordados, em consonância com o ajuste estrutural exigido dos países 

dependentes. Este processo influenciou diretamente nos cortes de recursos destinados à área 

da saúde, como foi descrito no último capítulo.  
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Esta subalternidade aos organismos financeiros internacionais foi uma opção337 da 

política governamental brasileira, tornando a política estatal cada vez mais refém desses 

organismos, trazendo como conseqüência uma gama de contra-reformas do ponto de vista da 

classe subalterna.  

O protagonismo do Banco Mundial na área da saúde, remonta à década de 80, período 

em que as instituições financeiras internacionais – FMI e BM - passaram a ter um papel 

importante no processo de internacionalização do capital frente à crise da dívida externa nos 

países devedores e à retração dos bancos privados internacionais na concessão de 

empréstimos. Uma série de condicionalidades é imposta por estas instituições para a liberação 

de recursos, e o seu cumprimento garantiria o pagamento dos juros e serviços da dívida. A 

contratação de empréstimos pelos países dependentes dá-se mediante a viabilização do ajuste 

estrutural e de reformas nas políticas estatais, no sentido de diminuir a área de atuação do 

Estado e de ampliar a esfera de atuação do setor privado, inclusive na produção de serviços 

coletivos, entre os quais, os de saúde.  

O Banco Mundial, para o Brasil, elaborou dois documentos para orientar as reformas 

no campo da saúde. O primeiro, em 1991, “Brasil: novo desafio à saúde do adulto”, cujo 

conteúdo confronta-se com os avanços nesta área, conquistados legalmente na Constituição de 

1988. O outro, elaborado em 1995, “A Organização, Prestação e Financiamento da Saúde no 

Brasil: uma agenda para os anos 90”, define a agenda de reformas do setor saúde, as quais 

foram absorvidas pelos documentos elaborados no Brasil: um produzido em conjunto pelo 

Ministério da Saúde e o MARE – “Sistema de Atendimento de Saúde do SUS”, em 1995, e o 

outro publicado pelo MARE, em 1998, “Sistema de Atendimento de Saúde do SUS”, cujo 

conteúdo é semelhante ao primeiro, definindo uma pauta de contra-reformas para a saúde.   

As reformas implementadas a partir da segunda metade da década de 90 em 

consonância com as orientações do BM, estão ancoradas na necessidade de limitação das 

funções do Estado, e vão demandar da política de saúde brasileira: o rompimento com o 

caráter universal do sistema público de saúde, ficando este encarregado apenas de prestar 

                                                 

337 Ao falarmos em opção queremos salientar que não se trata de uma imposição “de fora”, mas que contempla 
os interesses dos setores que comandam não apenas a sociedade como também os demais setores das classes 
dominantes. 
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atendimento aos mais pobres, que não podem pagar pelos serviços no mercado, através de um 

modelo assistencial centrado na oferta da atenção básica e na racionalização da média e da 

alta complexidade; a flexibilização da gestão dentro da lógica custo/benefício, privatizando e 

terceirizando serviços de saúde e estimulando a criação das Organizações Sociais, com 

repasse de recursos públicos; o estímulo à ampliação do setor privado na oferta de serviços de 

saúde; e a transferência das funções do Ministério da Saúde para agências de regulação e 

organizações não estatais. Algumas destas orientações geraram contradições frente à agenda 

de reformas progressistas defendida pelo Movimento de Reforma Sanitária, asseguradas na 

forma da lei.  

As propostas do Banco Mundial de “serviços básicos de vocação universal” compõem 

um quadro de um “neo-universalismo” que se contrapõe ao princípio de universalidade do 

SUS, e aproxima-se da focalização dos serviços de saúde às camadas mais pobres da 

população. O acesso aos serviços de saúde fica por conta do mercado, cabendo ao Estado a 

prestação de serviços de saúde apenas aos mais empobrecidos. O grande capital passa a ter 

papel central no sistema de saúde, através das empresas médicas ou agências seguradoras. O 

Estado se encarrega da parte não lucrativa dos serviços de saúde, que não interessa ao capital.  

Apesar da posição do CNS a favor do caráter unive rsal da saúde, apoiando inclusive, 

em 1995, uma mobilização nacional em sua defesa diante da Emenda Constitucional nº 32, 

que impunha limites a esse direito, concretizou-se o processo de “universalização excludente” 

que tem empurrado os trabalhadores assalariados e a classe média a pagar pelos serviços de 

saúde, no sistema de atenção médica supletiva.  

O modelo assistencial preconizado pelo BM está centrado na atenção básica. Nesta 

perspectiva, são estes serviços que devem ser universalizados, combinados com a 

“racionalização” ao atendimento hospitalar. Configura-se, assim, a seletividade e a 

focalização da assistência à saúde. Seguindo essa direção, o Estado vem priorizando a atenção 

básica, através de uma política de indução financeira – PAB variável, PACS e PSF, ao tempo 

que a rede privada especializa-se na alta complexidade. O financiamento federal induziu o 

setor público a assumir a atenção básica e o setor privado a assumir a alta complexidade, 

através do Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC), e da remuneração 

diferenciada de procedimentos mais complexos, pela tabela do SUS. 
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Esta política de indução provocou um processo de recentralização e “engessamento” 

da política municipal que foi denunciado pelo CNS. O Ministério da Saúde reproduziu do BM 

as condicionalidades para repasse de recursos, conforme a implantação de algumas políticas 

pré-definidas em nível federal.  

O CNS promoveu a Mesa-Redonda “O Modelo de Atenção Básica à Saúde e sua 

Implementação ao Nível Nacional”, cujo relatório expõe seu posicionamento sobre o tema, 

qual seja: integração da atenção básica no conjunto das ações existentes para que se efetive a 

mudança do modelo assistencial vigente; e a promoção da integração dos processos 

assistenciais – atenção básica, média e alta complexidade – para obtenção da atenção integral 

à saúde. Apresenta sua preocupação com a desarticulação da atenção básica e os demais 

níveis de atenção, fazendo desta um “pacote isolado”. Os Conselheiros expressaram sua 

rejeição à “cesta básica de saúde” do Banco Mundial, e criticaram o PACS e o PSF por ainda 

possuírem características de programas. No entanto, não houve qualquer menção nas reuniões 

do Conselho em relação ao FAEC, criado em 1999, para financiar ações da rede privada na 

alta complexidade.    

O CNS posicionou-se favoravelmente à ampliação da atenção básica, mas defendendo 

sua articulação com a média e alta complexidade, dentro das diretrizes da Equidade, 

Integralidade e Universalidade, negando a focalização.  

O estímulo do Banco Mundial à reforma administrativa na área da saúde foi 

concretizado com a adoção de estratégias de flexibilização administrativa e inovações 

gerenciais através do repasse de serviços para as Organizações Sociais, Fundações de Apoio e 

de Cooperativas de profissionais de medicina, além da implantação de duplo acesso em 

hospitais públicos e de mecanismos de co-pagamento. O Projeto REFORSUS, financiado 

pelo BID e pelo BM, teve como objetivo primordial auxiliar ao Governo a implementar as 

reformas no setor saúde, para promover a sustentabilidade financeira do SUS. 

O CNS posicionou-se contrário ao duplo acesso aos Hospitais Públicos, considerando-

o como mais uma medida de flexibilizar a gestão em busca de recursos adicionais, trazendo 

como conseqüência a “fila dupla” e o possível atendimento diferenciado entre os pacientes 

dos seguros de saúde e os não segurados e, ainda, a diminuição gradativa dos leitos 

disponíveis para estes últimos, invertendo a lógica da finalidade desses hospitais que é 
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atender a todos usuários do SUS, sem discriminações. Esse Conselho aprovou a deliberação 

nº 6, de 6 de setembro de 2001, contrária a um Projeto de Lei que alterava a Lei 8.080/90 e 

possibilitava aos Hospitais Universitários captar recursos advindos do atendimento a usuários 

de planos de saúde.  

Em relação ao co-pagamento ou à cobrança “por fora” dos serviços públicos de saúde, 

houvem inúmeras denúncias desta prática ilegal ao CNS, o qual manteve-se atento às 

mesmas, através da Recomendação nº 003, de 28 de setembro de 1995, que propõe ao 

Ministro da Saúde a ampla divulgação da gratuidade dos serviços públicos de saúde, não 

devendo ser pago qualquer valor complementar. Foi proposto o levantamento de situações 

reais de cobrança “por fora” no SUS e alternativas de controle, mobilizando os Conselhos 

Estaduais e Municipais para combater tal prática, contribuindo para a sua coibição. 

Os processos de reforma administrativa na saúde não foram implantados de forma 

global, mas de modo fragmentado e localizado, devido às resistências da estrutura 

organizacional que prevalece no SUS. Dos 23 hospitais pesquisados338 na região 

metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo, 47% utilizam alguma forma de flexibilização 

administrativa, 30% têm receitas complementares aos recursos que recebem do tesouro 

público, e 21% recebem essas receitas através de convênios com provedores ou seguradoras 

privadas, caracterizando um duplo acesso de pacientes aos serviços hospitalares.    

Outras formas de gestão na saúde foram experimentadas no município de São Paulo, 

através do Plano de Assistência à Saúde (PAS), no estado de Roraima, através do Plano de 

Assistência Integral – Saúde (PAI-S), no estado do Pará, através da tentativa de transformar 

em Organizações Sociais o Centro de Hemoterapia e Hematologia, Hospital dos Servidores 

do Estado, Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Clínicas Paes Viana. No estado do 

Tocantins houve um contrato entre o governo e a Sociedade Beneficente São Camilo para que 

esta gerisse os hospitais públicos.  

O CNS posicionou-se contrário à Reforma do Estado e seu reflexo no setor saúde, em 

1996, um ano depois da publicação do primeiro documento do MARE/Ministério da Saúde 

que tratava desta temática: “Sistema de Atendimento de Saúde do SUS”, solicitando ao 

                                                 
338 Pesquisa realizada em 1999, na região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo por Costa, Ribeiro & 
Silva (2000). Esta mostra as estratégias de flexibilização administrativa e as inovações gerenciais a partir da 
agenda da reforma do aparelho de Estado na área de saúde. 
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Governo Federal a suspensão da aplicação da reforma neste setor. No âmbito do CNS foi 

formado um Grupo de Trabalho sobre Reforma do Estado e sua influência no SUS, após 

manifestações de Conselheiros  favoráveis e contrárias à criação das Organizações Sociais na 

saúde. O primeiro relatório deste Grupo de Trabalho, apresentado em maio de 1997, expõe 

argumentos contrários à implantação dessas Organizações e em defesa do SUS, ao considerar 

que o SUS já significa uma reforma no aparelho de Estado. Posteriormente, esse grupo passa 

a reunir-se com o MARE e a negociar modificações no Projeto de Lei que propunha a 

institucionalização das Organizações Sociais, demonstrando uma mudança na sua posição 

inicial, de rejeição ao mesmo. Este GT retoma seus trabalhos em março de 1999 e, em 

novembro deste mesmo ano, apresenta relatório em que aceita as Organizações Sociais, com 

algumas restrições. Este relatório foi aprovado pelo CNS. 

Apesar da aceitação parcial das Organizações Sociais nos relatórios aprovados, o CNS 

posicionou-se contrário às experiências de novas formas de gestão da saúde – PAS de São 

Paulo, PAI-S de Roraima, das Organizações Sociais do Pará, da terceirização dos hospitais do 

Rio de Janeiro, tomando medidas como: apurar em loco os problemas decorrentes da 

implantação destes novos modelos, convidar secretários de saúde desses locais para prestar 

contas das ações desenvolvidas, aprovar resoluções contrárias a tais inovações, propondo a 

suspensão dos repasses de recursos, publicizar as conseqüências destas gestões para o 

conjunto da sociedade. Pode-se afirmar que este posicionamento e as providências tomadas 

pelo CNS, contribuíram para inibir a propagação destas inovações gerenciais, que vão de 

encontro à lógica de gestão do SUS. 

 A orientação do BM às novas formas de gestão da saúde priorizando o 

custo/benefício, esteve associada ao incentivo à participação da iniciativa privada na oferta de 

serviços de saúde. As propostas do Banco para a ação estatal estão reduzidas a programas 

destinados às populações mais pobres, desenvolvendo ações de promoção e prevenção da 

saúde, que tenham custos reduzidos, ficando o restante por conta do mercado, e o acesso de 

acordo com a capacidade de compra de cada indivíduo. 

A orientação do projeto neoliberal de facilitar a ampliação da participação do setor 

privado na prestação de serviços de saúde tem se realizado de diversas formas, pelo Estado. 

Primeiro, através da renúncia fiscal, por meio de isenção de impostos, tributos e contribuições 

dos grupos filantrópicos e/ou privados, e ainda por meio do abatimento dos gastos com saúde 
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no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que têm planos de saúde. Segundo, quando 

a legislação considera os serviços de saúde como custos operacionais das empresas, 

permitindo repassá- los aos preços dos produtos, recaindo o seu pagamento no conjunto da 

população. Terceiro, quando os segurados da rede privada usam os serviços da rede pública 

em situação de emergência ou para o tratamento de alto custo, não coberto pela maioria dos 

seguros.339 

A quarta forma é o grande repasse de recursos públicos para a rede privada, através da 

compra de serviços340 e do financiamento das ações da rede privada da alta complexidade 

pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC), criado em 1999. A Constituição 

de 1988 estabelece a rede privada como complementar à rede pública, quando os serviços 

desta forem insuficientes, ou seja, quando houver um esgotamento da capacidade instalada na 

rede pública. Porém, esta complementaridade está distorcida, na medida em que cerca de 66% 

do total de leitos hospitalares vinculados ao SUS, são privados (Datasus/2000 – SIH/SUS).  

O setor privado concentra sua atuação na assistência médica individual – consultas 

médicas e procedimentos médicos de maior complexidade tecnológica e mais caros – que são 

rentáveis e lucrativos. Ressalta-se que o setor público não consegue exercer um controle sobre 

o setor privado contratado/conveniado, resultando em fraudes e prestação de serviços de má 

qualidade, aumentando os gastos públicos e prejudicando os usuários. 

Os seguros privados de saúde cresceram no Brasil na década de 90, chegando a 

abranger mais de 41 milhões de segurados. Ao tempo que foi garantido constitucionalmente o 

acesso universal aos serviços de saúde, consolidou-se, na realidade, um processo de 

“universalização excludente”, em que o acesso a estes serviços foi estendido a todos, 

absorvendo os desempregados e os trabalhadores do setor informal e, simultaneamente, os 

trabalhadores melhores remunerados foram impulsionados à compra de serviços no mercado 

privado devido à precariedade e a baixa qualidade dos serviços públicos de saúde.  

                                                 
339 Os estudos de Cotta e outros mostram que 90% dos planos de saúde não cobrem tratamentos de doenças 
crônico-degenerativas e infecto-contagiosas, doenças preexistentes em atendimento de urgência-emergência 
(1998, p. 104). Este estudo demonstra que “o sistema público de saúde, mesmo para aqueles que optaram pela 
saída para o mercado, tem sido duplamente utilizado para subsidiar o setor privado. Primeiro, quando os planos 
de saúde emitem AIH’s para os pacientes conveniados e depois quando, justamente naqueles procedimentos de 
saúde mais onerosos, a saúde pública continua a ser a única alternativa” (COTTA, Rosângela et al., 1998). 
340 Os recursos públicos são também repassados à rede privada através de algumas modalidades de gestão, por 
terceirização, por delegação, por parcerias com “organizações sociais”, que são formas de privatização da rede 
pública, já que recursos públicos são transferidos a grupos privados para gerí-los (CORREIA, 1997). 
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As mudanças ocorridas no campo da saúde estão em consonância com as propostas de 

ajuste estrutural propugnadas pelos organismos financeiros internacionais, que têm como eixo 

a atuação do Estado em conjunto com o setor privado, expressando a opção por um “Estado 

essencialmente regulador das relações contratuais ou das concessões aos agentes não-estatais 

de atividades de interesse de relevância pública” - entes privados ou Organizações Sociais 

(Costa, 1998), apontando para um padrão flexível de “destinação de recursos estatais no mix 

público-privado” (idem, p.61).  

Com o objetivo de regulamentar os planos e seguros privados de saúde foi instituída a 

Lei de Planos e Seguros de Saúde nº 9.656, em junho de 1998, e em janeiro de 2000, foi 

criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O CNS participou ativamente do 

processo de regulamentação anterior à criação da ANS, em que esteve em disputa dois 

projetos. Um apresentado pelo governo, que assegurava os interesses dos empresários dos 

planos e seguros de saúde, e outro, defendido pelo CNS e pelo bloco de oposição ao governo, 

que protegia os direitos dos usuários, não aceitando exclusões, carências e o aumento de 

prestações por idade. O CNS mobilizou as entidades nele representadas, os Conselhos 

Estaduais e Municipais de Saúde e parlamentares para arregimentar forças aliadas na defesa 

de sua proposta. Estas mobilizações não foram suficientes para vencer a proposta do governo.  

A partir da criação da ANS, o CNS passou a reafirmar seu apoio ao exercício da 

competência reguladora do Ministério da Saúde através dessa Agência, na perspectiva da 

proteção aos consumidores dos planos e seguros privados de saúde, envolvendo os Conselhos 

de Saúde das três esferas de governo nesse processo. A postura do Conselho foi de 

incrementar o controle social sobre a ANS, formando uma Comissão Permanente com esta 

finalidade, na perspectiva de defender os direitos dos usuários, em contraponto às garantias 

financeiras das operadoras.    

Observa-se que o CNS não fez nenhuma menção crítica à transferência das funções do 

Ministério da Saúde para as agências reguladoras autônomas criadas no âmbito da saúde, a 

ANS e a ANVISA. O apoio do CNS à atuação destas agências indica a sua concordância  com 

a referida transferência, coerente com as recomendações do BM.  

Entretanto, posicionou-se contrário à criação da Agência Federal de Prevenção e 

Controle de Doenças (APEC), substitutiva da FUNASA. Esta agência de caráter executivo, 
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realizaria as ações de vigilância epidemiológica e de educação para a saúde, condição para 

operacionalização do SUS. As articulações do CNS mobilizaram forças contrárias ao Projeto 

de Lei de criação dessa Agência Executiva Autônoma, contribuindo para sua retirada da pauta 

da Câmara dos Deputados, em abril de 2002. 

Outra transferência de função do Ministério da Saúde se deu para uma organização 

não estatal, a Organização Nacional de Acreditação (ONA), a qual foi incumbida de avaliar os 

serviços hospitalares brasileiros, de acordo com seu desempenho. A discussão sobre a criação 

e funcionamento desta organização não passou pelo Conselho. 

Enfim, as deliberações do Conselho apontaram para a defesa do SUS e de seus 

princípios, e foram contrárias à direção das recomendações do Banco Mundial de 

“desuniversalização”, privatização e mercantilização da saúde.    

As divergências internas sobre as pautas discutidas no Conselho mostraram a disputa 

interna entre os segmentos sociais nele representados em torno de projetos diferentes para a 

saúde e para a sociedade, demonstrando os interesses de classes em disputa no Conselho para 

exercer o controle social sobre a política nacional de saúde. Evidenciou-se que os segmentos 

que representam a sociedade civil não tiveram um posicionamento uniforme, pois 

representam interesses de classes contraditórios, reiterando-se o conceito de sociedade civil 

em Gramsci. Esta não é portadora de interesses universais, mas, atravessada pelo antagonismo 

de classes, próprio das relações sociais capitalistas.   

Destaca-se, no entanto, que o posicionamento político do CNS em torno de algumas 

questões não foi suficiente para impedir o direcionamento de aspectos desta política em 

consonância com as orientações das agências financeiras internacionais.  

O modelo assistencial propugnado pelo BM instalou-se na realidade, ou seja, houve 

um processo de universalização da atenção básica e de “racionalização” dos demais níveis de 

atenção, através da seletividade e focalização da assistência à saúde. Isto aconteceu apesar do 

posicionamento do CNS em defesa de uma ampliação da atenção básica articulada à média e à 

alta complexidade, respeitando os princípios de universalidade e integralidade do SUS, haja 

vista a importância desse nível de atenção num país com disparidades regionais em termos de 

assistência à saúde, em que mais de 80% dos problemas nessa área poderiam ser resolvidos 

neste nível de atenção.  
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Esta pseudo-universalização trouxe como conseqüência uma demanda reprimida para 

a média e a alta complexidade, e uma precarização dos serviços de saúde prestados pelo SUS, 

empurrando parcela da população para o mercado privado de saúde. Na década de 90, houve 

um crescimento da atenção ambulatorial e básica nos pequenos municípios, e um crescimento 

equivalente no setor de seguros de saúde nas médias e grandes cidades341.  

Outro ponto a ser destacado é que os serviços de saúde cobertos pela atenção básica, 

não atendem às principais causas de morte no Brasil – doenças do aparelho circulatório, 

causas externas (acidente e violência), neoplasias e doenças do aparelho respiratório - as quais 

requerem serviços especializados e/ou ações que busquem a melhoria dos padrões de 

qualidade de vida da população, e atingem tanto aos pobres quanto aos ricos. As doenças 

infecciosas e parasitárias, resolvidas no nível da atenção básica, estão em quinto lugar, 

representando um percentual de 6,2% dos óbitos. Esta realidade evidencia a necessidade de 

repensar o modelo assistencial centrado na atenção básica, já que este não dá conta das 

principais causas de morte no país. 

Observou-se que apesar da questão dos recursos destinados à saúde ter sido 

preocupação constante do CNS, demonstrada através dos relatórios da Comissão de 

Orçamento e Finanças (COFIN) apresentados e aprovados por unanimidade, mensalmente, 

nas suas reuniões e das várias resoluções e recomendações cobrando explicações sobre corte 

de recursos ao Ministério da Saúde, este não conseguiu influenciar de forma efetiva na 

definição dos recursos a serem alocados nesta área. Verifica-se uma grande diferença entre o 

montante de recursos aprovados anualmente pelo CNS para o orçamento global do Ministério 

da Saúde e o executado pelo governo federal. Para garantir o controle social sobre os recursos 

aplicados em saúde, o CNS reclamou do Ministério da Saúde a não prestação de contas da 

quantidade e qualidade dos serviços, dos gastos com saúde e a não homologação de suas 

resoluções.  

Houve uma atuação do Conselho na luta por novas fontes de financiamento para a 

saúde, a exemplo da CPMF como fonte de recursos adicionais, a qual se tornou fonte 

substitutiva, em face da retração de outras fontes, após a sua aprovação. Ressalta-se também o 

engajamento do CNS e a mobilização que este provocou em torno da vinculação de recursos 

para a saúde, através da luta pela aprovação da PEC 169, a qual, depois de modificações, foi 
                                                 
341 Cf. Costa & Pinto, 2002, p.25. 
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transformada na EC 29. A regulamentação desta Emenda foi outra frente de mobilização e 

luta do CNS, devido às várias interpretações para sua implementação. 

O CNS denunciou constantemente o desvio dos recursos da saúde e do Orçamento da 

Seguridade Social para o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), e, principalmente, os 

contingenciamentos realizados pela área econômica. Esses contingenciamentos foram 

relacionados diretamente com os Encargos Financeiros da União – EFU, ou seja, com a 

priorização do pagamento dos juros e amortização da dívida interna e externa por parte do 

executivo, cumprindo as condicionalidades dos organismos financeiros internacionais, 

especialmente, com as do FMI. 

Enfim, a definição do montante de recursos para a saúde ficou à mercê das 

condicionalidades impostas pelos organismos financeiros internacionais – FMI e BM – apesar 

das denúncias constantes do CNS a respeito dos contingenciamentos ocorridos. A sua atuação 

limitou-se às tentativas de realocação de recursos pré-determinados pela área econômica, em 

função do cumprimento dos acordos internacionais.   

A atuação dos segmentos sociais que representam os interesses das classes subalternas 

influenciou positivamente na definição de importantes políticas na área da saúde, tais como: 

Política Nacional de Saúde Mental, Política Nacional de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica, Política Nacional de Saúde Indígena, Política do Sangue, Política Nacional de 

Saúde do Idoso, Política Nacional de Redução da Morbi-mortalidade por Acidente e 

Violência, e Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Como também 

na Política Nacional de Saneamento Básico e Meio Ambiente, impedindo por meio de 

mobilizações a aprovação de um Projeto de Lei que dispunha sobre a privatização dos 

serviços de saneamento básico. A área da Saúde do Trabalhador teve grandes avanços com a 

colaboração efetiva do CNS, demonstrando a força do segmento dos trabalhadores de saúde, 

nele representado. Este Conselho colaborou decididamente para o fortalecimento do controle 

social nas esferas estadual e municipal, apurando irregularidades na composição e 

funcionamento dos Conselhos e nas gestões do SUS. 

A partir do resultado da pesquisa documental desenvolvida, pode-se afirmar a tese 

aqui defendida: o sentido político predominante no Conselho Nacional de Saúde foi de defesa 

do SUS e de seus princípios e de resistência às orientações do Banco Mundial para a política 
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de saúde brasileira, demonstrando que os interesses das classes subalternas se sobrepuseram 

aos demais interesses neste espaço, durante o período estudado.  

A atuação do CNS contribuiu efetivamente para inibir, ou mesmo evitar a 

implementação de muitas das recomendações do BM para a política nacional de saúde, tais 

como: a quebra do caráter universal do acesso aos serviços de saúde na forma da lei; a 

propagação das experiências de flexibilização administrativas com o repasse da gestão da 

saúde para Organizações Sociais ou Cooperativas que tendem à privatização deste setor; o 

duplo acesso aos hospitais públicos; o co-pagamento quebrando o caráter público dos serviços 

de saúde estatais; a transformação da FUNASA em Agência Executiva Autônoma, que 

caracterizaria o repasse das funções executoras do Ministério da Saúde para uma esfera não 

estatal. Estas atuações foram impulsionadas e apoiadas pelas Conferências Nacionais de 

Saúde e pelos Encontros e Plenárias Nacionais de Conselhos de Saúde, nos quais o CNS 

esteve presente na mobilização e na organização. 

Estes fatos demonstram a importância das lutas políticas dos segmentos sociais que 

representam as classes subalternas na consolidação do SUS e na construção de resistências ao 

projeto do capital, sem as quais o cenário da política nacional de saúde poderia ser outro.  

Não houve um automatismo das imposições econômicas dos organismos financeiros 

internacionais na política nacional de saúde, devido às resistências das forças políticas que 

representam os interesses das classes subalternas. Esses interesses se expressaram no CNS e 

deram o seu sentido político predominante em defesa da saúde pública universal, criando 

resistências às contra-reformas recomendadas pelo BM. 

Apesar da importante atuação do CNS e do controle social exercido pelos segmentos 

que representam as classes subalternas influenciando a política de saúde em muitos aspectos, 

este teve limites, pois não conseguiu influenciar de forma incisiva no modelo de assistência à 

saúde implementado, o qual seguiu, em parte, as orientações do Banco Mundial, nem tão 

pouco influenciou na determinação do montante de recursos destinados à saúde. Esta 

determinação ficou por conta das condicionalidades inerentes aos acordos do governo com o 

FMI e BM, apesar das inúmeras denúncias e resistência aos contingenciamentos resultantes 

destes acordos. 
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Observou-se que a determinação econômica na definição das políticas e gastos estatais 

limitou a ação da referida instância política de controle social. As definições políticas nos 

espaços dos Conselhos de Saúde na perspectiva desse controle têm conseguido denunciar e 

resistir ao rumo que a regência do capital financeiro internacional, na sua versão neoliberal, 

vem dando às políticas públicas dos países estruturalmente dependentes e em especial à 

política de saúde brasileira. 

A superação deste limite está para além da atuação dos segmentos sociais no espaço 

institucional dos Conselhos. Requer a articulação das forças políticas que representam os 

interesses das classes subalternas em torno de um projeto para a sociedade, que tenha como 

horizonte o rompimento com os organismos financeiros internacionais e com a lógica a que 

estes servem e reproduzem, a lógica do capital. O crescente controle social das classes 

subalternas sobre as ações do Estado pode se constituir em uma estratégia para a construção 

de uma nova hegemonia. 

Entretanto, não se pode negar que as resistências às contra-reformas impostas pelos 

referidos agentes financeiros são passos importantes para esta construção. Mas, só o 

protagonismo das classes subalternas no sentido da superação da racionalidade capitalista e da 

efetivação de uma “reforma intelectual e moral” vinculada às transformações econômicas, 

poderá ser um contraponto ao domínio do capital. 
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ANEXO A 

 

RELAÇÃO DOS NOMES DOS CONSELHEIROS DO CNS E DAS ENTIDADES QUE 

REPRESENTAM 

 

GESTÃO DE 1995 A 1998 

CONSELHEIRO 

TITULAR 
REPRESENTAÇÃO SUPLENTE 

Albaneide Maria Lima 

Peixinho 
Profissionais de Saúde  

Zenite da Graça B. 

Freitas 

Ana Maria Lima Barbosa  
Organização Nacional de Entidades de 

Deficientes Físicos-ONEDEF  

João Carlos Carreira 

Alves  

Antônio Sabino dos 

Santos  

Confederação Nacional das Associações 

de Moradores - CONAM  

Marcos Antonio 

Alves de Melo  

Artur Custódio M. de 

Souza  
MORHAN 

Candida Maria 

Bittercourt 

Carvalheira  

Baldur Oscar Schubert  
Ministério da Previdência e Assistência 

Social - MPAS  

Jocelino Francisco de 

Menezes  

Carlos Eduardo Ferreira  Confederação Nacional do Comércio  
Olympio Távora 

Corrêa  

Carlyle Guerra de 

Macedo  
Comunidade Científica e Sociedade Civil  

Mozart de Abreu e 

Lima  

Cláudia Marques 

Maximino 

 Associação Brasileira dos Portadores da 

Síndrome da Talidomida 
 Marisa Fúria Silva 

Deusina Lopes da Cruz  Associação Brasileira de Autismo-ABRA  
Claudia Marques 

Maximino  

Enio Antônio Marques Ministério da Agricultura e Abastecimento Francisco Bezerra da 
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Pereira  - MARA  Silva  

Eurípedes Balsanufo 

Carvalho  

Federação Nacional dos Médicos-

FENAM  

Waldir Paiva 

Mesquita  

 Fernando Passos 

Cupertino de Barros 
Prestadores de Serviços de Saúde 

 Francisco Ubiratan 

Dellape 

Francisco Miguel de 

Lucena  

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura - CONTAG  

Amadeu Antonio 

Bonato  

Francisco Ubiratan 

Dellape  
Prestadores de Serviços de Saúde  

Carlos Alberto 

Komora Vieira  

Gilson Cantarino 

O`Dwyer  
CONASEMS  

Cláudio Duarte da 

Fonseca 

Jocélio Henrique 

Drummond  
Central Única dos Trabalhadores - CUT  

Elizabete Vieira 

Matheus da Silva  

José Lião de Almeida  Força Sindical  
Carlos Aparício 

Clemente  

Júlio Strubing Muller 

Neto  
CONASS 

Eduardo de Novaes 

Medrado Santos 

Lucimar Rodrigues Coser 

Cannon  
Ministério da Saúde  

 Cristina Maria Vieira 

da Rocha 

Margareth Martha Arilha 

Silva  
Comunidade Científica e Sociedade Civil  Clair Castilhos  

Mário César Scheffer  Grupo pela VIDDA  
Vera Lúcia Marques 

de Vita  

Neide Regina Cousin 

Barriguelli  

Federação Brasileira das Entidades de 

Renais Crônicos - FARBRA 

Stela Félix Machado 

Guillin Pedreira  

Newton Alves Leite 
Ministério da Educação e do Desporto - 

MED  
José Roberto Ferraro  

 (a ser indicado) Confederação Nacional da Indústria - CNI  
Carlos Fernando 

Gross  
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Oswaldo Lourenço  
Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas - COBAP  

Maria Leda de R. 

Dantas  

Rita de Cássia Barradas 

Barata  
ABRASCO/SBPC  

Roberto Passeto 

Falcão   

Roberval Junqueira 

Franco  
Confederação Nacional da Agricultura  

Augusto Alves de 

Amorim  

Sérgio Francisco Piola Ministério do Planejamento e Orçamento  
Solon Magalhães 

Viana  

Sylvio Romero Prestadores de Serviços de Saúde 
Júlio de Albuquerque 

Bierrenbach 

Temístocles Marcelos 

Neto 
Profissionais de Saúde  

Rosângela Fernandes 

Camapum 

Waldir Paiva Mesquita 
Federação Nacional dos Médicos - 

FENAM 

Antônio Celso Nunes 

Nassif 

William Saad Hossne  Comunidade Científica e Sociedade Civil  
Nilzo Augusto 

Mendes Ribeiro  

Zélia Maria dos Santos  FENASP 
Eduardo Luis Barros 

Barbosa  

Zilda Arns Neumann  
Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil - CNBB  
Leocir Pessini  

Zuher Handar  Ministério do Trabalho  
Edenilza Campos de 

Assis e Mendes  

 

 

GESTÃO DE 1999 A 2002 

 

CONSELHEIRO 

TITULAR 

REPRESENTAÇÃO SUPLENTE 

Ana Maria Lima Barbosa Entidade Nacional de 

Portadores de Doenças 

Luciana Sirqueira Parisi 
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Patológicas e Deficiências 

- ONEDEF 

Edson de Oliveira Andrade Entidades Nacionais de 

Representação dos 

Médicos 

Eleuses Vieira de Paiva 

Artur Custódio M. de 

Sousa 

Entidade Nacional de 

Portadores de Doenças 

Patológicas e Deficiências 

- MORHAN 

Alexandre Soares 

Augusto Alves do Amorim Confederação Nacional da 

Agricultura 

Ataíde Alves 

José Beni Monteiro 

Oliveira 

Confederação Nacional de 

Associações de Moradores 

- CONAM 

Edmundo Ferreira Fontes 

Climério da Silva Rangel 

Júnior 

Comunidade Científica e 

Sociedade Civil 

Entidade Nacional de 

Portadores de Doenças 

Patológicas e Deficiências 

- UCB  

Mozart de Abreu Lima 

 

Ivanilde Maria Tibola 

Diógenes Sandim Martins Força Sindical 

Ministério da Agricultura e 

Abastecimento - MAA 

Carlos Aparício Clemente 

Jocélio Henrique 

Drummond 

Central Única dos 

Trabalhadores - CUT 

Elizabete Vieira Matheus 

da Silva 

José Carlos Bezerra Passos Confederação Nacional da 

Indústria - CNI 

Carlos Fernando Gross 

Mário Gawryszewski Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Maria Mazarelo Macedo 

Salgado 

Margareth Martha Arilha 

Silva 

Comunidade Científica e 

Sociedade Civil 

Clair Castilho Coelho 

Cláudio Duarte da Fonseca Ministério da Saúde Tânia Maria Di Giacomo 

do Lago 
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Maria Helena Baumgarten Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG 

Luiz Gonzaga Araújo 

Maria Leda de R. Dantas Confederação Brasileira de 

Aposentados e Pensionistas 

- COBAP 

Geraldo Adão Santos 

Mário César Scheffer Grupo pela VIDDA Maria Irene M. Magalhães 

Vera Lúcia Marques Vita Associação Franco 

Baságlia 

Nildes de Oliveira Andrade 

Carmem Maria Brunder da 

Fonseca 

Entidades Nacionais de 

Prestadores de Serviços de 

Saúde 

Olympio Távora Corrêa 

Paulo Guilherme B. 

Romano 

Confederação Nacional do 

Comércio - CNC 

Licíneo Affonso de C. 

Ratto 

José Carvalho de Noronha Associação Brasileira de 

Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva – 

ABRASCO/SBPC 

Roberto Passeto Falcão 

Gysélle Saddi Tannous Entidade Naciona l de 

Portadores de Doenças 

Patológicas e Deficiências 

- Pestalozzi 

Marisa Fúria Silva 

Henrique de Mesquita B. 

Correa 

Entidades Nacionais de 

Prestadores e Serviços de 

Saúde 

Gabriel Portela 

Sergio Francisco Piola Secretaria de Estado de 

Planejamento e Avaliação - 

MPOG 

Solon Magalhães Viana 

Sérgio Luiz Magarão Ministério da Educação - 

ME 

José Roberto Ferraro 

Silvio Mendes de Oliveira 

Filho  

Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de 

Saúde - CONASEMS 

Evilásio Teubner Ferreira 
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Fernando Passos Cupertino Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde - 

CONASS 

Gilson Cantarino O´Dwyer 

Isabel Maria de Loureiro 

Maior 

Ministério da Previdência e 

Assistência Social - MPAS 

Josué Ribeiro Costa E 

Silva 

Maria Natividade G.S.T. 

Santana 

Entidades Nacionais de 

Outros Profissionais da 

Área de Saúde 

Temistocles Marcelos 

William Saad Hossne Comunidade Científica e 

Sociedade Civil 

Marco Segre 

Zenite da Graça B. Freitas Entidades Nacionais de 

Outros Profissionais da 

Área de Saúde 

Lindomar Tomé Lopes 

Zilda Arns Neumann Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil - CNBB 

José Edson da Silva 
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ANEXO B 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 207 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996 

 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Sexagésima Primeira Reunião 

Ordinária, realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 1996, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando que:  

. o Conselho Nacional de Saúde é o órgão máximo deliberativo da Política de Saúde 

no País, conforme prevê a lei 8.142/90;  

. as responsabilidades desse Conselho com o Sistema Único de Saúde (Lei 

8.080/90), em processo de implantação e a exigir maior decisão política no que tange à 

descentralização e ao seu financiamento;  

. os Conselheiros tomaram conhecimento da proposta de Reforma Administrativa, 

inclusive em sua aplicação no setor saúde, embora que de forma indireta e incompleta;  

. reconhecendo a necessidade de aprimoramento do processo de descentralização do 

Sistema de Saúde e em particular a necessidade de alcançar maior eficiência das unidades 

assistenciais a serviço de eficácia social do Sistema; e  

. reconhecendo as profundas implicações das (medidas) propostas e o risco de 

repercussões desorganizativas no setor saúde (natureza pública dos serviços, articulação de 

níveis hierárquicos, asseguramento da integralidade, garantia de acesso equânime e universal 

da população, etc.).  

RESOLVE:  

1. Solicitar ao Governo Federal que não adote nenhuma proposta de mudança sem o 

prévio debate nesse Conselho e na sociedade e suspenda a aplicação da proposta de reforma 

na saúde para que o Conselho Nacional de Saúde, no uso de suas atribuições legais e no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias se pronuncie a respeito, .  
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2. Pedir ao Ministro da Saúde e ao Ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado que dêem todo o apoio necessário ao trabalho da comissão especial estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Saúde para a matéria.  

 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Homologo a Resolução CNS nº 207, de 05 de dezembro de 1996, nos termos do 

Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991.  

 
CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Ministro de Estado da Saúde 
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ANEXO C 

 

 

RESOLUÇÃO N.º 223, DE 08 DE MAIO DE 1997 

 

 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em Sexagésima Quinta Reunião Ordinária, 

realizada no dia 07 e 08 de maio de 1997, no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pela Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei n.º 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, e especialmente o configurado nos princípios e diretrizes do SUS, 

tanto no que se refere a organização dos serviços públicos de saúde de modo a evitar a 

duplicidade de meios para fins idênticos, como no que diz respeito aos princípios de 

universalidade e participação social e considerando: 

- as propostas em discussão relacionadas com os projetos de Reforma do Estado, nas 

quais se inserem o reconhecimento de Organizações Sociais (OS) para o desenvolvimento de 

atividade atualmente realizadas por órgãos da estrutura de Governo, 

RESOLVE: 

1- Aprovar o relatório do Grupo de Trabalho do Conselho de Saúde, criado pela 

Resolução CNS n.º 211, de 05 de dezembro de 1996; 

2- Adotar como diretrizes do CNS para orientar a sua participação na discussão da 

matéria em exame no âmbito dos Poderes Executivos e Legislativo, expressas no Relatório 

aprovado: 

- É necessário maior flexibilidade na gestão das unidades de saúde,  

- Já existem alternativas legais tais como autarquias, fundações e empresas 

públicas capazes de permitir essa maior flexibilização sem necessidade da criação de um novo 

ente jurídico; 

- Há vários aspectos na proposta das OS que são conflitantes com as disposições 

constituciona is; 
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- O processo de qualificação das OS é discricionário, cabendo exclusivamente ao 

Ministro da Saúde, no âmbito da união, a indicação dos grupos que virão a constituir as 

referidas organizações; 

- A proposta das OS não explicita as formas de relação entre os diferentes 

segmentos da clientela (SUS, convênio, seguros, etc...) podendo colocar em risco os 

princípios de universalidade, integralidade e eqüidade; 

- A proposta das OS não leva em conta a organização do SUS, principalmente no 

que respeita às instâncias de controle social e direção única do sistema, visto que, não prevê 

mecanismos de subordinação aos gestores municipais ou estaduais por parte dessas 

organizações; 

- Não há garantias que protejam o Estado face à criação da expectativa de direito 

para os credores dessas organizações em caso de descredenciamento ou insolvência; 

- A transferência de patrimônio público estatal para essas organizações, sem 

garantias de ressarcimento em caso descumprimento de cláusulas contratuais, inépcia, 

malversação etc., constitui grave precedente; 

- Há aspectos, principalmente os relativos à gestão de RH, na proposta das OS, que 

não atendem às necessidades identificadas pelos gestores, criando situações de difícil 

administração, tais como, a possibilidade de Ter na mesma unidade funcionário submetidos a 

diferentes regime e com diferentes remuneração. 

3- Determinar o encaminhamento do Relatório aprovado aos órgãos competentes do 

Governo Federal envolvidos com a matéria, aos Presidentes das Casas Legislativas Federal e 

Estadual e ao Procurador Geral da República. 

4- Determinar ao Grupo de Trabalho instituído pela Resolução CNS 211 a 

continuidade do acompanhamento desta matéria, vem como a realização de articulações com 

autoridades do Ministério da Saúde, do MARE, do Poder Legislativo Federal e do Ministério 

Público da União. 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE  

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Homologo a Resolução n.º 223, de 08 de maio  de 1997, nos termos de Decreto de 

Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Ministro de Estado da Saúde 
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ANEXO D 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 274 DE 02 DE ABRIL DE 1998 

 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Septuagésima Quinta Reunião 

Ordinária, realizada nos dias 01 e 02 de abril de 1998, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 

n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e considerando : 

- o Decreto 2477 de 28 de janeiro de 1998, que aprova a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da 

Saúde e dá outras providências; 

- que o art. 4º do mesmo Decreto, estabelece o prazo de noventa dias, contados da 

data da publicação, para a entrada em vigor do referido Decreto, prazo que finaliza no  dia 

02/05/98; 

- que diversos artigos do referido Decreto não levam em conta as Leis nº 8.080/90 e 

nº 8.142/90, bem como o Decreto 99.438/90; 

- que o § 2º da Lei 8.142/90 refere que o CNS é “um órgão permanente e 

deliberativo e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente” e que ao fazer este controle tem, automaticamente, a 

obrigação legal de conhecer e opinar sobre a estrutura administrativa dos órgãos gestores que 

executam políticas de saúde, no tocante à congruência da lógica da estrutura com a própria 

política de saúde. 

RESOLVE: 

1. Realização de uma Oficina de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde, em 

conjunto com o Ministério da Saúde, com objetivos de acordar sobre os aspectos da Estrutura 

Regimental do MS, os quais exigem a compatibilização das responsabilidades do Conselho 

Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde com as Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, e de propor, 

se necessário, alterações no Decreto nº 2.477/98. 
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2. Solicitar a ampliação do prazo para a entrada em vigor da nova estrutura 

regimental, conforme o previsto no art. 4º do Decreto 2.477/98, para mais 60 dias, dentro dos 

quais deverá ser realizada a Oficina de Trabalho. 

JOSÉ SERRA 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Homologo a Resolução CNS nº 274 de 02 de abril de 1998, nos termos do Decreto de 

Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

JOSÉ SERRA 

Ministro de Estado da Saúde 
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ANEXO E 
 
 

RELAÇÃO DAS PORTARIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOB/96 

(ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS, 1 E 2 DE ABRIL DE 1998) 

 
 

1. Portaria nº 1.882/97 (estabeleceu o PAB e sua composição);  
2. Portaria nº 1.883/97 (estabeleceu o montante de recursos do Teto Financeiro da Assistência 
para 1998);  
3. Portaria nº 1.884/97 (fixa o valor per capita nacional para cálculo da parte fixa do PAB);  
4. Portaria nº 1.885/97 (estabelece o montante de recursos destinados aos incentivos que 
compõem a parte variável do PAB);  
5. Portaria nº 1.886/97 (aprova as Normas e Diretrizes do PACS e PSF);  
6. Portaria nº 1.887/97 (institui Comissão Técnica Especial para a formulação da nova tabela 
de procedimentos do SIH/SUS);  
7. Portaria nº 1.988/97 (estabelece a descentralização do processamento das autorizações de 
internações hospitalares – AIH;  
8. Portaria nº 1.889/97 (define nova estrutura de codificação da Tabela de Procedimentos do 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS);  
9. Portaria nº 1.890/97 (determina a atualização do cadastro de Unidades Hospitalares, 
Ambulatoriais e Serviços de Diagnose e Terapia do SUS;  
10. Portaria nº 1.892/97 (incorpora a modalidade Internação Domiciliar ao SUS);  
11. Portaria nº 1.893/97 (autoriza as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde a 
estabelecerem valores para os procedimentos do Grupo Assistência na Tabela de 
Procedimentos do SIA/SUS);  
12. Portaria nº 51/98 (divulga os valores da parte fixa do PAB por município);  
13. Portaria nº 84/98 (fixa o valor máximo per capita anual da parte fixa do PAB em R$ 
18,00);  
14. Portaria nº 157/98 (estabelece os critérios de concessão dos Incentivos do PACS e PSF);  
15. Portaria nº 2.101/98 (estabelece as metas físicas e financeiras dos Estados referentes ao 
Incentivo ao PACS e ao PSF);  
16. Portaria nº 2.094/98 (dispõe sobre a emissão do Cartão SUS municipal);  
17. Portaria nº 2.121/98 (define recursos federais destinados no ano de 1998, por Estado e 
Distrito Federal, à Atenção Básica, Assistência Ambulatorial de média e alta complexidade e 
assistência hospitalar);  
18. Portaria nº 2.283/98 (estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios 
ao incentivo às ações básicas de Vigilância Sanitária);  
19. Portaria nº 2.284/98 (dispõe sobre o fator de recomposição de 25%); 
20. Portaria nº 2.409/98 (estabelece critérios e requisitos para implementação de ações de 
combate às carências nutricionais nos municípios).  
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