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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo problematizar o significado da implantação das UPA’s do estado do 

Rio de Janeiro em relação ao processo de contrarreforma em curso. Para tanto, levamos em consideração 

as intenções nas quais se objetivaram essa política, visto que foi pensada procurando atender a sérios 

problemas de saúde como a superlotação e a longa espera nas filas dos grandes hospitais. Nessa lógica, 

pontuamos a incongruência entre essa proposta de atendimento e os interesses que alimentam a lógica 

privada de atenção à saúde, considerando-se os novos formatos de gestão. 

 

Palavras-chave: saúde, UPA, Organizações Sociais. 

abstract 

The present study aims to discuss the significance of the implementation of the UPA's Rio de Janeiro 

State in relation to the Counter-Reformation process underway. To do so, we take into consideration the 

intentions which aimed at this policy, since it was thought looking for cater to serious health problems 

like overcrowding and long wait in lines of major hospitals. In this logic, score the incongruity between 

this proposal and the interests that feed the private health care logic, considering the new formats.  

 

Keywords: health, UPA, social organizations. 
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1- Introdução 

 

A presente dissertação visa problematizar o significado da implantação das 

UPA’s – Unidades de Pronto Atendimento no estado do Rio de Janeiro. 

Para tanto, foi levada em consideração o aumento das necessidades de saúde da 

população brasileira, verificada pelos altos índices de violência e de doenças crônicas, 

assim como a resposta política à crise constatada nas emergências hospitalares 

mediante a longa espera nas filas e a superlotação. 

Nesse contexto, as UPA’s foram criadas fazendo parte de um componente pré-

hospitalar fixo de âmbito da Política Nacional de Atenção às Urgências (2006). Logo, 

são unidades de saúde não hospitalares, de nível intermediário de atenção, ou seja, estão 

inseridas entre a rede básica e a de alta complexidade. 

O interesse pelo referido estudo surgiu a partir do exercício profissional como 

Assistente Social de Unidade de Pronto Atendimento, no estado do Rio de Janeiro, 

desde junho de 2013 até a presente data, cujo contrato profissional se efetivou por 

indicação de terceiros ligados a uma Organização Social. 

A partir dessa experiência, várias inquietações foram surgindo, tanto no que se 

refere ao exercício profissional, quanto ao processo de privatização da saúde, mediante 

os novos formatos de gestão. 

Convém ressaltar que o objetivo inicial do estudo era analisar o exercício 

profissional das Assistentes Sociais inseridas em UPA’s, porém tal análise em muito 

submeteria a minha condição de trabalhadora assalariada ao desemprego, visto que a 

precisão da análise teórica e prática do exercício profissional ganharia um tom 

denunciador de um exercício profissional requisitado pelo projeto do grande capital e 

com poucas possibilidades de estratégias para com o Projeto Ético Político Profissional 

e da Reforma Sanitária. 

Considerada a referida situação, o estudo orientou-se para a análise do contexto 

de implantação das UPA’s no estado do Rio de Janeiro e sua relação com o processo de 

contrarreforma do Estado, procurando evidenciar aspectos que caracterizem as 

intenções privatizantes e políticas que giram em torno dessa lógica.  

A ênfase se direcionou para as novas formas de gestão, as quais giram em torno 

da transformação do direito à saúde, conquistado e garantido legalmente na Constituição 



12 

 

Federal de 1988, em formas de fortalecer a perspectiva privada de atendimento às 

necessidades de saúde. 

Em torno desse processo, consideramos que a lógica privada de atenção à saúde 

tem ampla relação com as políticas de ajuste recomendadas pelo Banco Mundial e pelo 

FMI, aos quais no Brasil foram implementadas a partir dos anos 1990, mais 

concretamente ao longo do governo FHC, seguindo a normativa do Plano Diretor da 

Reforma do Estado – PDRAE/MARE, 1995. 

Observa-se, assim, uma política que vem sendo constantemente minimizada em 

relação aos direitos sociais universais, sendo progressivamente substituída para atender 

aos objetivos e lucratividade do grande capital, conformando-se a histórica e forte 

tendência brasileira em privilegiar a esfera privada de atenção à saúde configurada nos 

serviços e não nas reais necessidades de saúde da classe trabalhadora.   

Além desses aspectos gerais, convém ressaltar que no estado do Rio de Janeiro o 

processo de implantação e expansão das UPA’s ganhou relevância, por conta da 

articulação política intergovernamental entre o governo Lula e o estadual de Sérgio 

Cabral, ao qual na atualidade, tem sido ainda mais motivada pela articulação entre as 

três esferas do governo representadas pela Presidenta Dilma Rousseff, pelo governador, 

Luiz Fernando Pezão e pelo prefeito, Eduardo Paes. 

Nesse sentido, cabe ressaltar o destaque conferido à Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro, criada a partir da fusão entre o município e o estado, logo, 

com várias implicações políticas intergovernamentais no que tange à condução da 

política de saúde pelo estado. 

Devido ao passado de ex-capital federal o município conseguiu obter a maior 

estrutura hospitalar pública do país. Entretanto, é crônica a incapacidade de responder às 

demandas da população, necessitando reformular a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e Emergências, cuja uma das iniciativas é a implementação do modelo de 

atendimento intermediário pautado pelas UPA’s. 

É em torno desse processo que procuramos problematizar a originalidade da 

proposta de atendimento prestado pelas UPA’s, cuja intenção fundamentou-se em 

atender aos problemas de superlotação e longa espera nas filas dos grandes hospitais. 

Contudo, num contexto de contrarreformas, reforçamos a discussão em torno da 

transferência de gestão para as Organizações Sociais, sobretudo, se de fato essa 
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modalidade de atendimento tem resolvido os problemas de saúde da classe 

trabalhadora. 

 Para tanto, diante da proposta de estudo e dos rumos ao qual a política de saúde 

vem se direcionando, no primeiro capítulo retomamos aspectos fundamentais que deram 

ênfase ao processo de formação social e econômica brasileira, ressaltando-se sua 

condição periférica e dependente ao qual tem sido determinante para compreender a 

ênfase dada à perspectiva privada de atendimento às necessidades de saúde. Assim, 

destacamos o processo de contrarreforma em curso, mediante ao ataque direcionado às 

políticas de seguridade social, considerando-se especificamente a história da política de 

saúde brasileira em sua dimensão pública e privada. 

No segundo capítulo foram consideradas a dinâmica de construção do Sistema 

Estadual de Saúde em relação ao processo de implementação do SUS no Rio de Janeiro, 

cuja ênfase se desdobrou em torno do processo de descentralização e municipalização 

assim como nas inflexões em torno dessa política para atender aos objetivos do 

mercado. 

Para finalizar, no terceiro capítulo apresentamos uma breve pesquisa, porém 

com dados muito relevantes em torno do cotidiano de atendimento prestado por uma 

UPA da região metropolitana, procurando identificar a dinâmica existente entre o 

projeto de implantação dessa modalidade de atendimento e fundamentalmente se elas 

têm conseguido resolver as demandas da população, ou se apenas trata-se de mais uma 

política que está a serviço dos objetivos da contrarreforma do Estado. 

Para tanto foram utilizados dados constantes de registros do Serviço Social, por 

ser o setor responsável pelas informações e orientações prestadas aos usuários, logo, 

absorvendo as demandas de saúde do paciente assim como todo o processo de 

resolução, de angústia e de aflição em torno das suas necessidades. 

Convém destacar que tivemos poucos recursos em relação à bibliografia que nos 

remetesse ao contexto de implantação das UPA’s e também quanto à política de saúde 

no âmbito do estado do Rio de Janeiro.  

Acreditamos que isso possa ser explicado por se tratar de um fenômeno recente, 

tendo em vista que as UPA’s no estado começaram a ser implantadas em 2007 e pela 

precariedade dos contratos de trabalho que pode influenciar a não opção em estudar o 

ambiente profissional de forma crítica. 
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 Em relação ao estudo sobre a política de saúde do estado, ressaltamos que pode 

ser por conta de que o seu protagonismo efetivo data também dessa época, num 

contexto marcado por várias divergências intergovernamentais, muitas vezes até 

confusas para entender o processo de construção do Sistema Estadual de Saúde.  

Ainda assim, nos esforçamos para melhor compreender o processo histórico da 

Política de Saúde do Estado e a dinâmica da relação existente entre as UPA’s e as 

chamadas Organizações do “terceiro setor”, considerando especificamente as OS - 

Organizações Sociais - aos quais reforçam a política de contrarreforma. 

Para tanto, esperamos contribuir para fomentar estudos posteriores dada a 

relevância da proposta, cujo comprometimento centralizou-se em fortalecer a luta por 

uma saúde pública, universal e de qualidade, possibilitado por uma análise crítica da 

realidade de atendimento de uma UPA em relação ao processo de contrarreforma estatal 

e de forma mais abrangente às consequências da formação social e histórica da 

sociedade brasileira.    
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CAPÍTULO 1 – A Formação Social e Histórica da Sociedade Brasileira e suas 

implicações na Política de Saúde 

 

 Este capítulo pretende demonstrar a relação existente entre o processo de 

desenvolvimento desigual e combinado e a política de saúde brasileira, cujas 

características se expressam historicamente pela dualidade de atendimento às 

necessidades de saúde pelas esferas pública e privada. Seguindo a tendência brasileira 

de desenvolvimento periférico, dependente e subordinado às economias centrais é que a 

Contrarreforma do Estado tem se objetivado, mediante ao fortalecimento da perspectiva 

privada em detrimento da saúde pública universal e de qualidade. 

 

1.1– Desenvolvimento desigual e combinado, capitalismo dependente e formação 

social brasileira: elementos determinantes para a constituição da política social de 

saúde.   

 

Considerando-se as contradições e antagonismos inerentes ao modo de produção 

capitalista
1
, partimos da premissa analítica de que a economia mundial contemporânea

2
 

expressa a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ilustrando a subordinação 

política e econômica dos países de capitalismo periféricos em relação aos centrais. 

O momento histórico representado pela fase imperialista do capital denota um 

marco muito importante na história do desenvolvimento capitalista, pois lhe são 

conferidas transformações fenomenais em torno da economia mundial. A alta 

                                                           
1
“Refere-se ao modo como o “[...] capital pode tomar a forma de dinheiro ou de crédito para compra da 

força de trabalho e dos materiais necessários à produção [...] qualquer que seja a sua forma, é a 

propriedade privada do capital nas mãos de uma classe dos capitalistas, com a exclusão do restante da 

população, que constitui a característica básica do capitalismo como modo de produção” (BOTTOMORE, 

2001, p. 51).  
2
 “A mundialização da economia está ancorada nos grupos industriais transnacionais, resultantes de 

processos de fusões e aquisições de empresas em um contexto de desregulamentação e liberalização da 

economia. Esses grupos assumem formas cada vez mais concentradas e centralizadas do capital industrial 

e se encontram no centro da acumulação. As empresas industriais associam-se às instituições financeiras 

(bancos, companhias de seguro, fundos de pensão, sociedades financeiras de investimentos coletivos e 

fundos mútuos),que passam a comandar o conjunto da acumulação, configurando um modo específico de 

dominação social e política do capitalismo, com o suporte dos Estados Nacionais” (IAMAMOTO, 2012, 

p. 108). 
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concentração e a livre concorrência
3
 entre capitais vão conduzir ao capitalismo 

monopolista
4
, no qual se destaca a predominância do capital financeiro. 

Porém, cabe destacar que “[...] os monopólios, que derivam da livre 

concorrência, não a eliminam, mas existem acima e ao lado dela, engendrando assim 

contradições, fricções e conflitos particularmente agudos e intensos” (LÊNIN, 2011, 

p.217). 

De acordo com Lênin (2011, p.217) 

 

O capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos 

monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de 

industriais, e, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política 

colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por 

nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos 

territórios do globo já inteiramente repartido (LÊNIN, 2011, p.217). 

 

  

Logo, as relações de dominação e dependência dos países centrais em relação 

aos periféricos são intensificadas em torno de processos econômicos e políticos, aos 

quais visam dar concretude aos interesses capitalistas da oligarquia financeira, 

considerando-se suas “fontes de matérias-primas, a exportação de capitais, as ‘esferas 

de influência’, isto é, as esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros 

monopolistas, etc., e, finalmente, pelo território econômico em geral” (LÊNIN, 2011, 

p.264, 265). 

Mediante esse contexto, a oligarquia financeira vem tecendo “[...] uma densa 

rede de relações de dependência entre todas as instituições econômicas e políticas da 

sociedade burguesa contemporânea sem exceção” (LÊNIN, 2011, p.264). Aqui, cabe 

ressaltar que “os monopólios nasceram da política colonial” (LÊNIN, 2011 p.264), 

garantindo a acumulação originária dos países centrais, aos quais refletem a gênese das 

relações de dependência e subordinação, na qual se encontram os países periféricos. Na 

fase imperialista essas relações foram redimensionadas, ocasionando sérios prejuízos 

para a classe trabalhadora, principalmente para os setores mais pauperizados, tendo em 

                                                           
3
 “A concorrência transforma-se em monopólio. Daí resulta um gigantesco progresso na socialização da 

produção. Socializa-se também, em particular, o desenvolvimento dos inventos e os aperfeiçoamentos 

técnicos” (LÊNIN, 2011, p.130). 
4
 “Formam-se, então, as associações monopolistas dos capitalistas, os cartéis, os sindicatos e os trustes” 

(LÊNIN, 2011, p.263). 
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vista a conjuntura atual de minimização de direitos sociais, de aumento do desemprego 

e de formas precarizadas de contratação. 

Neste âmbito, ressaltamos que o desenvolvimento desigual e combinado está 

presente na relação entre países periféricos e centrais, como também no próprio 

desenvolvimento interno das nações periféricas, na qual se apresenta a ampla 

articulação entre as formas arcaicas e modernas que fazem parte dessa dinâmica. 

De acordo com Lênin (2011, p. 169) 

 

O capital financeiro, concentrado em muito poucas mãos e exercendo um 

monopólio efetivo, obtém um lucro enorme, que aumenta sem cessar com a 

constituição de sociedades, emissão de valores, empréstimos do Estado, etc., 

consolidando a dominação da oligarquia financeira e impondo a toda a 

sociedade um tributo em proveito dos monopolistas. 

 

 

 É importante enfatizar que a fase imperialista representou um momento superior 

de desenvolvimento das forças produtivas, na qual ocorreu um grande avanço produtivo 

em torno da vida em sociedade com a produção de variados produtos e diversas 

tecnologias, porém, contraditoriamente, apenas uma pequena parcela da população 

consegue se apropriar. Na relação entre países, essa dinâmica se aprofunda ainda mais, 

visto que nos países periféricos além da apropriação se dar por uma parcela ainda menor 

da população, o tempo de apropriação dos produtos e das tecnologias não é o mesmo, 

tendo em vista a posição periférica desses países na economia mundial (LÊNIN, 2011).   

Além disso, considera-se também o papel estratégico dos bancos que “[...] 

intensificam e tomam muitas vezes mais rápido o processo de concentração do capital e 

de constituição de monopólios” (LÊNIN, 2011, p. 146). Os bancos, ao recolherem “[...] 

os rendimentos em dinheiro de todo o gênero, tanto dos pequenos empresários como 

dos empregados, e de uma reduzida camada superior dos operários” (LÊNIN, p.147) 

promovem, não uma “distribuição” geral, mas uma “distribuição” privada que alimenta 

os interesses do capitalismo monopolista. 

De acordo com Sampaio Jr (2011, p. 39)  

 

A ampliação da escala das forças produtivas e o aumento das massas de 

capitais monetários que ficam sob o comando do capital financeiro implicam 

um salto de qualidade no poder destas frações de capital de mobilizar todos os 

meios imagináveis – econômicos e políticos - para potencializar o processo de 

valorização do capital. 
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Outro aspecto a ressaltar é a captura dos Estados Nacionais pela hegemonia 

capitalista internacional - os monopólios - que conformam as ações imperialistas em 

“razão de Estado” (SAMPAIO JR, 2011, p.40). Sobre esses razões, destacamos “[...] o 

controle da economia, das finanças, o controle territorial da economia mundial e a 

violência como método de acumulação” (SAMPAIO JR, 2011, p.40).  

A economia mundial polarizada pelos interesses da oligarquia financeira, ao qual 

se estrutura pelas relações de dependência e subordinação redimensionadas no contexto 

da conjuntura atual “[...] enfatiza os nexos entre uma multiplicidade de fenômenos que 

são típicos do capitalismo avançado” (SAMPAIO JR, 2011, p. 43), caracterizando:  

 

[...] o impacto desigual do desenvolvimento capitalista sobre as diferentes 

formações sociais; o envolvimento do Estado na disputa pelo controle dos 

territórios; a configuração de uma economia mundial extremamente 

assimétrica, composta de países desenvolvidos em ascensão e em decadência, 

bem como de países atrasados que são envolvidos nas teias do imperialismo e, 

de alguma maneira, combinam avanço das forças produtivas, expansão das 

relações de produção capitalistas e geração de relações de dependência externa. 

 

 

 O modo de produção capitalista, pautado na dinâmica do desenvolvimento 

desigual e também combinado
5
 sob hegemonia do capital financeiro, aprofunda as 

contradições e antagonismos entre as classes sociais e entre a dinâmica existente na 

relação entre países centrais e periféricos, uma vez que a mesma apresenta a 

combinação de dois movimentos: 

 

Por um lado, o capitalismo monopolista é compreendido como uma unidade 

dialética, que contempla não apenas todas as dimensões da economia e da 

sociedade - as forças produtivas, as relações de produção, a superestrutura 

jurídica e ideológica - em suas relações de mútua determinação no interior de 

cada formação social, como também os nexos inextrincáveis de exploração 

econômica e dominação política que condicionam a relação entre as diferentes 

formações econômicas e sociais que conformam o sistema capitalista mundial 

(SAMPAIO JR, 2011 p.31). 

 

Fundamentalmente, o processo de formação social e econômica brasileira se 

desenvolveu, tendo em vista a incorporação e adaptação do setor atrasado ao moderno 

                                                           
5
Para compreender a dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado, ressaltamos também a questão 

da “desigualdade de ritmo” (TROTSKY, 1977, p.25), operada nas economias dependentes, ressaltando-se 

que ela é o elemento fundamental, na qual “[...] o desenvolvimento combinado se desenvolve, 

significando a aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgamas das 

formas arcaicas com as mais modernas” (TROTSKY, 1977, p.25).  
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(FERNANDES, 1987), considerando-se que esse aspecto não conduziu à efetiva 

modernização existente nos países centrais, nem mesmo nos dias de hoje no que tange a 

mundialização do capital. 

Com base nessa dinâmica que a modernização conservadora foi sendo 

impulsionada tendo em vista a articulação dialética entre o setor agrário e a política de 

“‘substituição de importações”, uma vez que foi fortemente impulsionada pelo Estado 

brasileiro que proporcionou o desenvolvimento do capitalismo. 

  Entretanto, o capitalismo brasileiro desenvolvido tardiamente, se configurou em 

uma inserção na divisão internacional do trabalho de forma “dependente e 

subdesenvolvida” (FERNANDES, 1987, p.217), visto que não conseguiu se 

desenvolver de forma idêntica aos países centrais, ressaltando-se a sua “função 

especializada, de natureza heteronômica” (FERNANDES, 1987, p.222). 

Nesta lógica há de se considerar que tal inserção se articulou desfavoravelmente, 

visto que a produção de um excedente com base numa economia que se baseia na 

exportação de produtos primários e na importação de produtos industrializados 

(FERNANDES, 1987), ocasionou uma expansão capitalista ‘razoavelmente pobre’ 

(OLIVEIRA, 2003, p.60) para sustentar a competitividade capitalista. 

As nações periféricas ao avançarem como fonte de matérias-primas, 

fundamentais para o desenvolvimento econômico, mediante a expansão do capitalismo 

monopolista, ficaram estruturalmente aquém em relação ao “[...] funcionamento e ao 

crescimento das economias centrais como um todo” (FERNANDES, 1987, p. 253). 

Assim sendo, o capitalismo periférico vai tornando-se mutável em face do 

desenvolvimento e das necessidades da acumulação capitalista dos países centrais, visto 

que em nenhum momento ocorreu o rompimento com a dependência, não houve 

dissolução do antigo regime e nem tampouco a superação do subdesenvolvimento 

(FERNANDES, 1987). 

Mediante esse contexto, o desenvolvimento capitalista tardio das economias 

periféricas “[...] surge como uma condição estrutural permanente, que iria assumir 

feições históricas mutáveis de acordo com a evolução do capitalismo nas Nações que 

exerceram algum tipo de dominação imperialista
6
 sobre a América Latina” 

(FERNANDES, 1987, p.222).  

                                                           
6
 “O capitalismo só se transformou em imperialismo capitalista quando chegou a um determinado grau, 

muito elevado, do seu desenvolvimento, quando algumas das características fundamentais do capitalismo 
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A industrialização via substituição de importações foi sendo “impulsionada a 

partir de dentro, mobilizando as energias econômicas da própria região” (SAMPAIO 

JR, 1999, p.50), porém intrinsecamente relacionada a uma “dupla articulação”, que se 

relaciona com o “[...] padrão de desenvolvimento capitalista de uma economia 

capitalista competitiva duplamente articulada” (FERNANDES, 1987, p.244). 

De acordo com Fernandes (1987, p.241), a dupla articulação é compreendida:  

 

Internamente, através da articulação do setor arcaico ao setor moderno ou 

urbano-comercial (na época considerada transformando-se, lentamente, em um 

setor urbano-industrial); 

Externamente, através da articulação do complexo econômico agrário-

exportador às economias capitalistas centrais. 

 

 

Nestes moldes, a expansão capitalista brasileira conservou elementos da velha 

ordem, tendo como pressuposto e como resultado um grande fortalecimento do poder do 

Estado (COUTINHO, apud LÊNIN, 2011, p. 174), na qual em analogia ao que Lênin 

conceituou como “via prussiana”, Coutinho conceituou como “via brasileira”, tendo em 

vista as especificidades brasileiras, nas quais se assentaram um modelo passivo de 

transformação
7
 operada pelo “alto

8
” (COUTINHO, 2008). 

Têm-se assim uma expansão capitalista, na qual “[...] cabia ao Estado construir a 

nação brasileira” (COUTINHO, p. 176), apoiada na alta concentração de renda, da 

propriedade e do poder e na oferta abundante e barata de mão de obra (OLIVEIRA, 

2003). 

 Para Oliveira (2003, p.60), a expansão capitalista no país desenvolveu-se 

 

[...] introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no 

novo, um modo de compatibilizar a acumulação global, em que a introdução 

das relações novas no arcaico libera força de trabalho que suporta a 

acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no 

novo preserva o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os fins 

de expansão do próprio novo (OLIVEIRA 2003, p.60). 

                                                                                                                                                                          
começaram a transformar-se na sua antítese, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a linha 

os traços da época de transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. O que 

há de fundamental neste processo, do ponto de vista econômico, é a substituição da livre concorrência 

capitalista pelos monopólios capitalistas” (LÊNIN, 2011, p.265).  
7
 Essa abordagem refere-se ao processo de independência que “[...] não se constituiu absolutamente em 

uma revolução no sentido forte da palavra, isto é, não representou um rompimento com a ordem estatal e 

socioeconômica anterior, mas foi apenas, de certo modo, um rearranjo entre as diferentes frações das 

classes dominantes” (COUTINHO, 2008, p.175). 
8
 Nesse âmbito o “ [...]  Brasil foi um Estado antes de ser uma nação” (COUTINHO, 2008, p. 176). “A 

nação brasileira foi construída a partir do Estado e não a partir da ação das massas populares.” 

(COUTINHO, 2008, p. 176). 
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Neste sentido, é fundamental ressaltar a importância da legislação trabalhista, 

implementada pelo Estado, enquanto principal elemento que vai garantir a legitimação 

da acumulação necessária para impulsionar a industrialização (OLIVEIRA, 2003), 

ressaltando-se que “[...] seu sentido político mais profundo é o de mudar 

definitivamente a estrutura do poder, passando as novas classes burguesas empresário-

industriais à posição de hegemonia” (OLIVEIRA, 2003, p.65). 

Além disso, a legislação trabalhista alivia o “[...] custo de reprodução da força de 

trabalho de dentro das empresas industriais” (OLIVEIRA, 2003, p.66), em relação à 

conjuntura anterior na qual as políticas sociais se situavam em torno do privado
9
, 

considerando-se que essa perspectiva atendia a segmentos estratégicos da classe 

trabalhadora: “[...] os ferroviários em 1923, os estivadores e os marítimos em 1926. Os 

demais só o conseguiram após 1930” (BRAVO, 2009, p. 3).  

Nesse âmbito, é importante ressaltar que ao passo em que se conseguiam tais   

 

[...] concessões (direitos trabalhistas, aumentos salariais etc.), tinha-se ao 

mesmo tempo a exclusão de outros setores importantes dessas classes, como é 

o caso dos trabalhadores rurais e dos urbanos autônomos, excluídos não só dos 

direitos sociais, mas também – graças à proibição do voto aos analfabetos – dos 

direitos políticos (COUTINHO, 2008, p. 183). 

 

 Assim sendo, essa foi a forma de consolidação das “[...] relações de trabalho no 

Brasil, estabelecido sob as bases corporativistas instituídas a partir da década de 1930” 

(SANTOS, 2012, p. 436), na qual atraiu “[...] parcela dos trabalhadores rurais para os 

centros urbanos em formação” (SANTOS, 2012, p.436), designando assim a chamada 

“cidadania regulada”.  

Para tanto, convém destacar que o Estado, além de intervir nas relações sociais 

por meio da legislação social e trabalhista, também passa a intervir “[...] gerindo a 

organização e prestação dos serviços sociais, como um novo tipo de enfrentamento da 

questão social” (IAMAMOTO, 2007, p.77), ao qual vão garantir a reprodução da força 

de trabalho, e torná-la efetivamente “caso de política” em contraposição ao tratamento 

anterior, na qual se combinavam políticas bem pontuais com tratamento extremamente 

repressivo, logo, conceituado como “caso de polícia”.  

                                                           
9
 “Ressaltamos a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) em 1923, conhecida como Lei 

Elói Chaves“ (BRAVO, 2009, p.3).  
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Nesse âmbito e considerando outras interpretações
10

 acerca da “questão social”, 

convém ressaltar como a mesma será analisada no contexto dessa dissertação: 

analiticamente, é no âmbito da relação entre capital e trabalho que a “questão social” se 

coloca, compreendendo-a como um processo na qual a expansão industrial engrossou 

“[...] o processo de pauperização absoluta e relativa do crescente contingente da classe 

trabalhadora urbana” (IAMAMOTO, 2007, p.77). 

Logo, o desdobramento do capitalismo tem sido marcado, cada vez mais, pela 

intensificação da contradição entre o capital e o trabalho, tendo em vista a complexidade 

do desenvolvimento das forças produtivas e tecnológicas, em torno dos níveis de 

exploração da força de trabalho. 

Entretanto, as lutas de classe se colocam mediante as condições objetivas e 

subjetivas dos trabalhadores, aos quais vão refletir o seu posicionamento político em 

torno das expressões da “questão social”, marcando consideravelmente a organização da 

“classe para si” e exigindo melhorias em suas condições sociais e de trabalho.  

Nessa direção, Iamamoto (2007, p. 77) afirma que: 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção, mas além da caridade e da repressão. 

 

 

A “questão social”, tornada pública, tem no Estado intervencionista e 

corporativista “[...] a emergência explícita de interesses múltiplos e diversificados, 

freqüentemente conflitantes – mas também a consciência de que, de certo modo, seria 

necessário criar mecanismos de representação desses interesses” (COUTINHO, 2008, 

p.178).  

É no âmbito do Estado que tanto interesses de segmentos da classe trabalhadora, 

quanto os da burguesia se fazem representar, objetivando a manutenção da ordem e a 

busca de consensos entre as classes fundamentais, porém que atendam prioritariamente 

aos objetivos burgueses.  

                                                           
10

  Ver Pastorini. A. A Categoria “questão social” em debate.  A autora faz um debate crítico acerca da 

interpretação da categoria “questão social” problematizando os autores Rosanvallon, Castel e Heller e 

Féher. Com base numa perspectiva marxista, ela conclui que não existe uma nova “questão social” e sim 

novas manifestações da “questão social” em face do capitalismo financeiro e da reestruturação produtiva.   
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Em suma, o enfrentamento das expressões da “questão social” deve preconizar 

“[...] reformas que preservem, antes de tudo e mais, a propriedade privada dos meios de 

produção” (NETTO, 2007, p. 44). 

É com essa perspectiva que as reformas são orientadas para a conservação da 

ordem capitalista, evitando-se assim quaisquer questionamentos que problematizem a 

ordem social estabelecida. É atender às expressões da “questão social”, mediante 

consensos, porém sem “[...] tocar nos fundamentos da ordem burguesa” (NETTO, 2007, 

p. 44).   

Para Coutinho (2008, p. 185) 

  

O Estado – ainda que, em última instância, defenda interesses privados – 

precisa ter também uma dimensão pública, já que é preciso satisfazer demandas 

das classes trabalhadoras para que possa haver o consenso necessário à sua 

legitimação.  

 

Nesse sentido, as políticas sociais representam também o “poder de pressão das 

classes subalternas” (IAMAMOTO, 2007, p.81) sobre o Estado, apesar do mesmo ser 

fundamentalmente classista. Considera-se que as necessidades da classe trabalhadora 

devem ser atendidas, desde que não prejudiquem os objetivos da “classe capitalista 

como um todo” (IAMAMOTO, 2007, p.81). 

Além disso, o Estado deve objetivar o consenso, também “[...] incorporando 

outros protagonistas sócio-políticos” (NETTO, 2007, p. 27), a partir do “[...] 

alargamento da sua base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a 

generalização e a institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais” (NETTO 

2007, p.27), permitindo-lhe organizar consensos que assegurem a sua legitimação 

(NETTO, 2007).  

É nesta lógica que a manutenção do status quo da sociedade se relacionou com 

as políticas sociais, uma vez que atendia imediatamente a interesses dos trabalhadores, 

através da viabilização de direitos; aos objetivos das classes dominantes, tendo em vista 

o aquecimento da economia e de sua configuração a partir da lógica de investimento, 

fundamentalmente, garantindo a reprodução dos trabalhadores, uma vez que os mesmos 

precisavam de condições de existência favoráveis para o trabalho (IAMAMOTO, 2007).  
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Logo, merece destaque o sentido na qual as políticas sociais e os serviços sociais 

corroboram para incrementar os lucros capitalistas e “socializar parcela dos custos de 

reprodução da força de trabalho” (IAMAMOTO, 2007, p.100).  

Nesse contexto, o Estado atua no processo de 

 

[...] reprodução da força de trabalho, não só por meio de legislação específica – 

expressão muitas vezes de ganhos efetivos da classe operária – como pela 

prestação de serviços básicos de organismos estatais, para – estatais ou 

privados, regulados por intermédio de políticas sociais (IAMAMOTO, 2007, p. 

100). 

 

 Assim, ressaltamos que a “[...] política salarial é abstraída e segmentada do 

conteúdo das chamadas políticas sociais” (IAMAMOTO, 2007, p. 100). Fato este que 

garante aos capitalistas o controle das “relações de trabalho” (IAMAMOTO, 2007, p. 

100), além de ratificar ainda mais o modelo contraditório e antagônico do capitalismo, 

visto que não ocorre a sua efetiva socialização.  

 Percebe-se, assim, que a dinâmica que envolve as políticas e benefícios sociais, 

configurada no poder do Estado, possui representação diferenciada tanto para os 

capitalistas, quanto para os trabalhadores. Enquanto que para os primeiros representa 

diminuição nos custos de reprodução da força de trabalho e formas de investimento, 

para os trabalhadores representa conquista e formas de sobrevivência, considerando-se 

que “[...] permite, no máximo, a redução da exploração e não sua eliminação” 

(IAMAMOTO, 2007, p.103). Logo, 

 

A política social que orienta o aparato burocrático-legal que implementa os 

serviços sociais é estabelecida e controlada pelo poder do Estado, existindo 

prioritariamente, para assegurar as condições básicas indispensáveis ao 

domínio do capital no conjunto da sociedade (IAMAMOTO, 2007, p. 103).  

 

 

Para tanto, cabe mencionar também a importância do controle social para a 

manutenção da ordem capitalista, a partir da mobilização de “[...] mecanismos 

normativos e adaptadores que facilitem a integração social dos cidadãos e a redução do 

nível de tensão que permeia as relações antagônicas” (IAMAMOTO, 2007, p.107), 

considerando-se a promoção da ideologia operada pela classe dominante. 

 O Estado se utiliza de medidas coercitivas, aos quais se articulam com “[...] a 

persuasão e o consenso, que dão a forma exterior ao uso intrínseco da força” 
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(IAMAMOTO, 2007, p. 119). Assim, “[...] busca-se fazer com que a vigilância exterior 

possa ser acoplada à interiorização dos padrões dominantes, transformando, assim, o 

controle externo em um tipo de normatização de vida incorporada e proposta pelo 

próprio trabalhador” (IAMAMOTO, 2007, p. 119). 

Com relação especificamente à expansão capitalista brasileira, objetivada por 

meio da forte presença do Estado a serviço das classes dominantes e com intensa e 

abundante exploração da força de trabalho, destacamos que essa redundou na 

intensificação das expressões da “questão social”, aos quais foram se acirrando ainda 

mais a cada novo estágio capitalista. 

Conforme a lógica concreta inerente ao modo de produção capitalista, os lucros 

se referem ao processo de extração da mais-valia, que pode ser absoluta
11

, relativa
12

, ou 

mesmo combinando-se as duas formas. Deste modo o preço da força de trabalho
13

 pode 

aumentar ou diminuir, em decorrência da necessidade do capital e dos incrementos 

tecnológicos, que efetivamente tendem a liberar o trabalho vivo para o desemprego e a 

rebaixar o seu preço.   

Essa dinâmica pautada pela Lei Geral de Acumulação Capitalista
14

 é que vai 

revelar a divisão da sociedade entre classes sociais fundamentais, na qual uma classe 

somente existe em decorrência da exploração da outra.  

No contexto dos países periféricos, a “queima de várias etapas” (OLIVEIRA, 

2003, p.67) fez acirrar ainda mais a contradição entre as classes sociais, visto que os 

mesmos incorporaram tardiamente e de forma limitada o desenvolvimento das forças 

produtivas e da tecnologia, fazendo com que esses países revelassem características 

pautadas pela alta concentração de renda de um lado e pelo pauperismo do outro. 

Para Oliveira (2003, p. 67) 

 

[...] o processo de reprodução do capital ‘queima’ várias etapas, entre as quais 

a mais importante é não precisar esperar que o preço da força de trabalho se 

torne suficientemente alto para induzir as transformações tecnológicas que 

                                                           
11

 Refere-se à “[...] extensão da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido 

apenas um equivalente do valor de sua força de trabalho, acompanhada da apropriação desse mais-

trabalho pelo capital” (MARX, 2013, p. 578). “É o prolongamento da jornada de trabalho” (MARX, 

2013, p.390).  
12

 [...] “Deriva da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na proporção 

entre as duas partes da jornada de trabalho” ( MARX, 2013, p. 390). 
13

 “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo das capacidades físicas e 

mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento 

sempre que produz valores de uso de qualquer tipo” (MARX, 2013, p.242). 
14

 Ver o Capital – Cap. XXIII – Lei Geral de Acumulação Capitalista. Marx, K. Engels, F. 
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economizam trabalho. Esse fator, somado às leis trabalhistas, multiplica a 

produtividade das inversões; por essa forma, o problema não é que o 

crescimento industrial não crie empregos – questão até certo ponto conjuntural 

-, mas que, ao acelerar-se, ele pôs em movimento uma espiral que distanciou de 

modo irrecuperável os rendimentos do capital em relação aos de trabalho. 

 

 

Logo, verifica-se um desenvolvimento que por razões estruturais e históricas já 

revelam “[...] um fosso abismal na distribuição dos ganhos de produtividade entre lucros 

e salários” (OLIVEIRA, 2003, p.68), aos quais vão se refletir no acirramento da 

desigualdade social e no engrossamento do “exército industrial de reserva
15

”. 

Essa dinâmica reflete um desenvolvimento marcado pela inserção histórica, 

periférica e dependente em torno da economia mundial, aos quais foram sinalizados 

anteriormente e que recaem ainda mais negativamente na conjuntura atual, visto que as 

condições de dependência e subordinação vão se perpetuando e as expressões da 

“questão social” vão se renovando, considerando-se a reestruturação produtiva. 

É neste sentido que compreendemos que a classe trabalhadora é composta não 

somente pelos que sobrevivem mediante o recebimento do salário, mas também pelos 

segmentos excedentes “para as necessidades médias de exploração do capital: o exército 

industrial de reserva” (IAMAMOTO, 1997, p.78), ao qual mediante condições de 

pauperismo vai depender da renda de todas as classes (IAMAMOTO, 1997). 

Para Marx (2013, p. 719) 

 

O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército trabalhador ativo e o 

peso morto do exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na 

produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e 

juntos eles formam uma condição de existência da produção capitalista e do 

desenvolvimento da riqueza. O pauperismo pertence aos faux frais [custos 

mortos] da produção capitalista, gastos cuja maior parte, no entanto, o capital 

sabe transferir de si mesmo para os ombros da classe trabalhadora e da pequena 

classe média.  

 

De acordo com Iamamoto (1997, p. 78) 

 

A sociedade é obrigada a ocupar-se com a manutenção dessa parcela da classe 

trabalhadora alijada do mercado de trabalho. Os capitalistas, embora impelidos 

                                                           
15

 “A superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis. Todo trabalhador a integra durante o 

tempo em que está parcial ou inteiramente desocupado. Sem levarmos em conta as grandes formas, 

periodicamente recorrentes, que a mudança de fases do ciclo industrial lhe imprime, fazendo com que ela 

apareça ora de maneira aguda nas crises, ora de maneira crônica nos períodos de negócios fracos, a 

superpolução relativa possui continuamente três formas: flutuante, latente e estagnada” (MARX, 2013, p. 

716).  
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a partilhar dos custos de reprodução dessa população, tentam, na medida do 

possível, desincumbir- se de tal ônus, ampliando a penúria desses trabalhadores 

‘livres’, reduzidos a condições de vida infra-humanas, e socializando os custos 

de reprodução desse segmento da classe trabalhadora para o conjunto da 

sociedade, no que as políticas sociais dos Estados capitalistas desempenham 

um papel fundamental.  

 

 

Nessa perspectiva, convém ressaltar que o desenvolvimento tecnológico e 

produtivo, se fosse pautado por uma lógica de emancipação humana e social, deveria 

liberar a força de trabalho com relação à jornada de trabalho e diminuir o tempo de 

trabalho não pago, ocasionando a elevação dos salários, ou seja, melhores níveis 

igualitários de distribuição. Porém, o que ocorre “[...] é o seu contrário, pela 

combinação das duas formas” (OLIVEIRA, 2003, p.136), de extração da mais-valia, 

intensificam-se as bases da exploração capitalista.  Então, [...]: “todo o tempo de 

trabalho é tempo de produção” (OLIVEIRA, 2003, p.136).  

Neste sentido, o desenvolvimento das economias periféricas subordinadas ao 

desenvolvimento das economias centrais, aprofundou ainda mais a dinâmica presente 

pela lógica do desenvolvimento desigual e combinado, principalmente no que tange ao 

grau de desenvolvimento tecnológico desses países. Às economias periféricas só lhes 

tem restado “apenas copiar o descartável” (OLIVEIRA, 2003, p. 139), configurando 

“uma espécie de eterna corrida contra o relógio” (OLIVEIRA, 2003, p. 139), dado o 

enorme grau de obsolescência que configura os níveis de concorrência capitalista. 

De acordo com Oliveira (2003, p. 139), “[...] isso exige um esforço de 

investimento sempre além do limite das forças internas de acumulação, o que reitera os 

mecanismos de dependência financeira externa”. Sobre essa dinâmica convém ressaltar 

ainda que o baixo preço da força de trabalho “[...] sustentou uma forma de acumulação 

que financiou a expansão, isto é, o subdesenvolvimento” (OLIVEIRA, 2003, p.143), ao 

qual se combinou com a dependência externa produzindo “[...] um mercado interno apto 

apenas a consumir cópias, dando como resultado uma reiteração não virtuosa” 

(OLIVEIRA, 2003, p.143), pautada pela má distribuição de renda e pela exploração da 

força de trabalho. 

É neste âmbito que a dependência e a subordinação dos países periféricos, em 

relação aos centrais, aprofundaram-se ainda mais chegando a um patamar na qual “[...] a 

economia brasileira já não concorre, apenas, para intensificar o crescimento do 

capitalismo monopolista no exterior: ela se incorpora a este crescimento” 
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(FERNANDES, 1987, p.255), ocasionando reflexos negativos para o desenvolvimento 

nacional, visto que a burguesia brasileira não conseguiu “[...] neutralizar os ritmos 

desiguais de desenvolvimento do capitalismo: a periferia como um todo atrasou-se em 

relação às economias centrais, que a engolfaram em sua própria transformação” 

(FERNANDES, 1987, p.260). 

   Fundamentalmente, o que se tem a ressaltar é que o contexto atual de 

“acumulação digital – molecular” (OLIVEIRA, 2003, p. 150) não permite avanço, pois 

“as bases internas da acumulação são insuficientes, estão aquém das necessidades” 

(OLIVIEIRA, 2003, p. 150) de romper com a dependência e subordinação externa. Pelo 

contrário, o que tem se presenciado é o aprofundamento dessa relação, levando as 

economias periféricas a processos de barbárie social e de reversão neocolonial. 

(SAMPAIO Jr, 1999). 

É importante ratificar mais uma vez que consideramos que as expressões da 

“questão social” estão desde a sua origem, intrinsecamente relacionadas às 

particularidades inerentes à relação capital e trabalho, aos quais, dada a conjuntura 

atual, foram fortemente redimensionadas no contexto da fase imperialista e com 

reflexos ainda maiores para as economias periféricas, considerando-se a condição 

dependente e subordinada. 

A reestruturação produtiva alcançada a partir do desenvolvimento dos 

incrementos tecnológicos e produtivos ocasionou a “[...] eliminação crescente dos 

postos de trabalho” (PASTORINI, 2004, p. 89), aos quais redundaram em novas 

manifestações da “questão social”, com destaque para os altos índices de criminalização 

e, principalmente quanto aos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora.  

Cabe considerar que a conjuntura marcada pela contemporaneidade tem 

assumido 

 

[...] expressões particulares dependendo das peculiaridades específicas de cada 

formação social (nível de socialização da política, características históricas, 

formação econômica, estágios e estratégias do capitalismo) e da forma de 

inserção de cada país na ordem capitalista mundial (PASTORINI, 2004, p. 

113).  

 

 

Assim posta, no contexto dos países periféricos, a “questão social” torna-se mais 

grave ainda, tendo em vista a inserção na divisão internacional do trabalho de forma 

dependente e subordinada e que na contemporaneidade vem assumindo novas formas, 
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considerando-se o aumento da pobreza e a “perda dos padrões de proteção social” 

(PASTORINI, 2004, p.113). 

É ao longo dos anos 1980, que se presencia a um “reordenamento das relações 

entre o centro hegemônico do capitalismo e os demais países do mundo capitalista” 

(PASTORINI, 2004, p. 75). Nesse contexto, inserem-se as políticas de ajuste
16

, 

enquanto estratégias aos quais “[...] deveriam seguir os países periféricos para enfrentar 

a crise” (PASTORINI, 2004, p. 76), tendo em vista que essa se relacionou com a 

diminuição dos lucros capitalistas das economias centrais. 

Sobre esse aspecto, é imperativo destacar que em se tratando das especificidades 

do desenvolvimento dos países latino-americanos, a crise que desencadeou a chamada 

“flexibilização/precariedade” do trabalho entre nós não pode ser creditada à crise 

recente do capitalismo” (SANTOS, 2012, p.434), apesar do fato de estarem “[...] mais 

visivelmente presentes no atual contexto da acumulação flexível” (SANTOS, 2012, 

p.434).  

De acordo com Santos (2012, p.434) 

 

Isso significa dizer que ao contrário do que ocorria nos países cêntricos — cujo 

padrão de proteção social reforçava a estabilidade dos empregos como 

condição para as excepcionais taxas de lucro do período fordista —, a 

flexibilidade/precariedade é erigida, no Brasil, como princípio estruturante dos 

postos de trabalho antes e durante o período fordista do capitalismo brasileiro. 

 

 

 

 Logo, são características que fazem parte do nosso processo de formação social 

e histórica, pautadas pela alta concentração de renda e pela exploração da força de 

trabalho, ao passo em que “[...] nos países capitalistas desenvolvidos havia estabilidade, 

pleno emprego e Welfare State” (SANTOS, 2012, p. 434). 

Na atualidade as expressões da “questão social” redimensionadas referem-se ao 

“[...] aumento do desemprego, da precarização do trabalho, as novas formas de 

contratação – por tempo determinado, por projeto, por hora, por tempo parcial, e outras” 

(GUERRA, 2007, p.7), aos quais vão se traduzir em alterações na relação entre o capital 

                                                           
16

 “Diz respeito à incorporação do modelo de desenvolvimento elaborado pelo Banco Mundial, pelo 

Fundo Monetário Internacional e pelo Think tanks de Washington, passando a ser assumido como a única 

interpretação e alternativa possível aos problemas da estabilização e do crescimento desses países” 

(PASTORINI, 2004, p. 76). 
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e o trabalho e fundamentalmente no âmbito do Estado, visto que é ele quem regula essa 

relação. 

A reformatação do Estado, numa perspectiva neoliberal, vai enfrentar a “questão 

social” redimensionada com políticas sociais caracterizadas “[...] por medidas focais e 

paliativas de combate à pobreza, pelo estabelecimento de redes de proteção social, pelo 

crescimento do terceiro setor e de práticas voluntárias e voluntaristas” (GUERRA, 

2007, p.6). 

Essa nova dinâmica, condensada na contrarreforma estatal e em alterações na 

relação entre as classes sociais, será discutida no próximo item, cuja ênfase se 

desdobrará na repercussão que tais desdobramentos políticos, sociais e econômicos 

recaem especificamente para as políticas sociais, especificamente a política de saúde.  

 

1.2 - Contrarreforma do Estado brasileiro e sua incidência na política de saúde 

 

 A contrarreforma do Estado brasileiro (Behring, 2006), assim como dos países 

periféricos, nos remete às implicações anteriormente ressaltadas, sobre a dinâmica do 

desenvolvimento desigual e combinado, aos quais reforçam ainda mais a posição 

dependente e subordinada desses países, cuja ênfase tem se desdobrado em torno da 

dinâmica do capital financeiro. 

 Em torno dessa dinâmica, destacamos a crise, inerente ao capital e que em face 

da conjuntura analisada, remonta especificamente à crise dos anos 1970
17

, marcada pelo 

colapso do pacto fordista-keynesiano
18

, iniciando “[...] um período de rápida mudança, 

de fluidez e de incerteza” (HARVEY, 1989, p.119), com a transição para a acumulação 

flexível
19

. 

                                                           
17

 A crise é de superprodução, porém, “o caráter mundial dessa crise é dado pela própria estrutura 

mundializada do capitalismo, cujo movimento de internacionalização é marcado pela concentração do 

capital e descentralização da produção imprimindo-lhes uma abrangência planetária” (MOTA, 2010, 

p.16). 
18

  “Segundo Keynes, cabe ao Estado, a partir de sua visão de conjunto, o papel de restabelecer o 

equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, realizando investimentos ou 

inversões reais que atuem nos períodos de depressão como estímulo à economia” (BHERING, 

BOSCHETTI, 2009, p.85). O fordismo é exatamente a combinação entre “produção em massa para o 

consumo de massa e dos acordos coletivos com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos 

ganhos de produtividade do trabalho” (BHERING, BOSCHETTI, 2009, p.86). 
19

 “[...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
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 “A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo Choque do Petróleo
20

, [...] pôs 

em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista” 

(HARVEY, 1989, p. 140), evidenciando “[...] um conturbado período de reestruturação 

econômica e de reajustamento social e político” (HARVEY, 1989, p. 140). 

  O referido processo afetou em muito a dinâmica do desenvolvimento dos países 

periféricos, considerando-se que “[...] a acumulação flexível envolve rápidas mudanças 

dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 

geográficas” (HARVEY, 1989, p. 140).  

 De forma geral, tais mudanças foram se concretizando ao longo dos anos 1980 e 

1990 – momento em que a “[...] estagnação chega à periferia, fazendo cair os índices de 

crescimento, deslegitimando os governos militares e dando fôlego às transições 

democráticas, tendo como sua maior expressão o endividamento” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2009, p.139).  

 No Brasil, essas mudanças foram verificadas ao longo dos anos 1990, quando 

então o país adere ao neoliberalismo
21

, porém é importante destacar que essa adesão 

ocorreu tardiamente em relação a outros países da América Latina, visto que foi 

condicionada pelo movimento de redemocratização da sociedade passados os anos de 

ditadura e pela “resistência ao desmonte da [...] complexa estrutura industrial” 

(BEHRING, 2008, p.131), construída ao longo da política de substituição de 

importações. É importante destacar que a mesma se desenvolveu com base no 

endividamento
22

 externo, refletindo a posição periférica e dependente do país.  

 De forma mais generalizada pode-se afirmar que a crise na América Latina nessa 

década remonta à “[...] ocorrência de dois fenômenos concorrentes e simultâneos: a 

                                                                                                                                                                          
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional” (HARVEY, 1989, p. 140). 
20

 Refere-se à alta dos preços determinada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo/OPEP e 

à ”[...] decisão árabe de embargar as exportações de petróleo para o Ocidente durante a guerra árabe-

israelense de 1973” (HARVEY, 1989, p. 136). 
21

 “É a ideologia do capitalismo na era de máxima financeirização da riqueza, a era da riqueza mais 

líquida, a era do capital volátil – e um ataque às formas de regulação econômica do século XX, como o 

socialismo, o Keynesianismo, o Estado de bem-estar, o terceiromundismo e o desenvolvimento latino-

americano” (MORAES, 2001, p.4). “para os países latino-americanos [...] o adversário estaria no modelo 

de governo gerado pelas ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas, pelo populismo...e pelos 

comunistas evidentemente” (MORAES, 2001, p.13). 
22

 O endividamento ocasionou “empobrecimento generalizado da América Latina, especialmente, no seu 

país mais rico, o Brasil; crise dos serviços sociais públicos num contexto de aumento da demanda em 

contraposição à não expansão dos direitos; desemprego; agudização da informalidade da economia; 

favorecimento da produção para exportação em detrimento das necessidades internas” (BEHRING, 

BOSCHETTI 2009, p.139). 
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profunda crise econômica e o endividamento externo, na economia, e os processos de 

transição à democracia, no campo da política” (FLEURY, 1994, p. 210). 

 Nesse contexto, torna-se imperativo destacar como ficou a relação dos países 

periféricos mediante a crise econômica internacional, percebendo-se que é no âmbito da 

década considerada perdida que o ajuste estrutural neoliberal dos anos 1990 foi sendo 

delineado, “[...] na periferia do mundo do capital, de uma forma generalizada, e no 

Brasil em particular” (BEHRING, 2008, p. 147). 

 De acordo com Fleury, (1994, p. 213) os países latino-americanos encontraram-

se 

 

[...] em uma situação de enorme dependência do sistema financeiro 

internacional através do aumento da taxa de juros, dos acordos para 

renegociação e pagamento dos serviços da dívida, transformando-se em 

verdadeiros exportadores de capital em um círculo vicioso sem precedentes na 

história das relações econômicas mundiais. [...] Os pagamentos dos serviços da 

dívida, as medidas de contenção das importações e a busca de superávits 

comerciais com o incremento à produção para exportação, a subordinação às 

medidas recessivas impostas pelo FMI, são evidências de que a dinâmica 

latino-americana, mais uma vez, estaria sendo capitaneada pelas necessidades 

decorrentes da acumulação central. 

 

 

 Nessa lógica, os Estados Unidos
23

 infligiram pressões que resultaram no colapso 

de toda a economia latino-americana, desencadeando em indicadores deletérios que 

ficaram ainda mais acirrados. Quando em busca de uma solução, o Brasil resolveu 

emitir títulos da dívida a juros altos, fazendo-se elevar todo o processo inflacionário 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2009). 

 Logo, o Brasil vivenciou um contexto marcado e aprofundado por profundas 

“[...] contradições, agudizadas pelas consequências da crise econômica de esgotamento 

do milagre e redução do salário e do mercado de trabalho” (FLEURY, 1994, p.200). Por 

sua vez, manifestando-se 

 

[...] como uma aguda crise financeira e administrativa, levando ao aumento da 

contribuição sobre os salários, à redução dos gastos (via sucateamento da rede 

de serviços e perda do valor real dos benefícios), além de abrir o sistema para 

                                                           
23

 A perspectiva de dominação norte-americana pode ser verificada a partir do segundo pós-guerra, 

quando o mesmo “[...] imprimiu à economia internacional o seu padrão de produção e consumo. Essa 

articulação se processou via internacionalização do capital, por meio das empresas industriais 

transnacionais, da mundialização do capital financeiro e da divisão internacional dos mercados e do 

trabalho” (MOTA, 2011, p. 50).  
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discussão e formulação de novos projetos de racionalização e reforma da 

Seguridade Social (FLEURY, 1994, p.200).  

 

 

  Têm-se assim a imposição do “discurso da necessidade dos ajustes e dos planos 

de estabilização em toda a região latino-americana [...], reordenando as relações entre o 

centro e a periferia do mundo do capital” (BEHRING, BOSCHETTI, 2009, p. 140). 

 É importante destacar que a crise desencadeada e as bases do processo de 

formação econômica e social desses países pautados pelo desenvolvimento desigual e 

combinado, assim como fundamentalmente o movimento de reação burguesa à crise 

foram determinantes para a efetivação dos planos de ajuste econômico
24

. 

  Tais planos foram sendo “[...] impostos aos países latino-americanos como 

condição para a renegociação de suas dívidas” (MORAES, 2001, p.17), passando-se [...] 

“à vigilância e ao efetivo gerenciamento das economias locais pelo Banco Mundial e 

pelo FMI” (MORAES, 2001, p. 17). 

 O receituário de medidas de ajuste neoliberais, estabelecidas no Consenso de 

Washington, encontrou ambiente propício para a sua efetiva adequação por parte da 

conjuntura desenvolvida nos países periféricos
25

, nas quais a imposição de 

condicionalidades pelos países centrais aos periféricos, caracterizaram as “reformas” 

estruturais e os planos de estabilização econômica (BEHRING, BOSCHETTI, 2009). 

  Quanto ao termo “reforma” cumpre ressaltar que essa sempre esteve  

 

[...] organicamente ligada às lutas dos subalternos para transformar a sociedade 

e, por conseguinte, assumiu na linguagem política uma conotação claramente 

progressista e até mesmo de esquerda [...] representando ampliação dos 

direitos, proteção social, controle e limitação do mercado, etc. (COUTINHO, 

2007). 

 

Entretanto, a apropriação do termo “reforma” pelos neoliberais tem sido aludida 

a outra interpretação que procura passar para a sociedade a mesma representação do 

termo “reforma” de antes, porém se apresenta totalmente controverso, pois na essência o 

que têm se propagado são os cortes com as políticas sociais e perda de direitos. Logo, 

                                                           
24

 Segue o marco temporal de alguns países que passaram a aderir aos planos de ajuste: 1985, Bolívia; 

1988, México; 1989, Argentina; 1989, Venezuela; 1990, Perú (MORAES, 2001). E 1990, Brasil.  
25

 Ressaltamos os “[...] fracassos dos planos de estabilização ortodoxos e heterodoxos, [...]  a exaustão 

gerada pelo processo inflacionário; as dificuldades de investimento do setor público; e as tensões e 

paralisias geradas no interior do processo de democratização” ( BEHRING, 2008, p. 147).  
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“estamos diante de uma operação de mistificação ideológica que, infelizmente, tem sido 

em grande medida bem sucedida” (COUTINHO, 2007).  

 É em meio a essa lógica que a chamada “reforma” do Estado brasileiro tem 

protagonizado, na verdade, uma contrarreforma “conservadora e regressiva” 

(BEHRING, 2008, p. 171), pautada pelo projeto neoliberal. 

 De acordo com Mota (2011, p. 80) 

 

 

[...] o projeto neoliberal, que foi tecido com base nos programas de Reagan e 

Thatcher no início dos anos 80, vem sendo socializado via agências financeiras 

e de cooperação internacional, ultrapassando em larga medida os limites de um 

programa de ajuste econômico e afirmando-se como instrumento formador de 

uma racionalidade política, cultural e ética da ordem burguesa, expressa 
nos programas de desregulamentação dos mercados, abertura comercial e 

financeira, privatização do setor público e na redução do Estado. 

 

 

  Convém destacar que a conjuntura brasileira do final dos anos 1980 representou 

a disputa por projetos societários distintos
26

, na qual a vitória de Fernando Collor de 

Mello, em 1990, marcou a adesão ao projeto neoliberal, dando início ao processo de 

contrarreforma (BEHRING, 2008).  

Entretanto, é no governo Fernando Henrique Cardoso
27

, iniciado em 1995, que o 

projeto neoliberal se solidifica, através de ações visando à liberdade de mercado e à 

diminuição da intervenção estatal, propondo a “[...] redefinição do papel do Estado” 

(BEHRING, 2008, p. 178). 

Neste sentido, a crise que é de ordem inteiramente capitalista, ou seja, de 

diminuição dos lucros, passa a ser evidenciada como sendo necessariamente uma crise 

do Estado que precisa ser “reformado” (MOTA, 2011). 

Mediante tal redefinição o Estado passou pelo processo de contrarreforma, tendo 

como eixo principal o ataque às políticas da seguridade social, expressando “[...] o 

                                                           
26

Em 1989, foi realizada a primeira disputa presidencial direta, na qual a candidatura de Lula representava 

a possibilidade de uma nova ordem social e a candidatura de Collor representava a adesão ao 

neoliberalismo (BEHRING, 2008). 
27

 Importante destacar que FHC, então Ministro da Fazenda, protagonizou o Plano Real de estabilização 

econômica em 1994 - fato este que em muito contribuiu para a vitória presidencial em 1995. “Nos 

primeiros tempos do Plano Real, percebe-se a queda da taxa da inflação e o crescimento do emprego. 

Pouco depois das eleições gerais de 1994, com a política econômica monetarista de estabilização a 

qualquer custo, a taxa de desemprego subiu, sobretudo nos últimos meses de 1996, aumentando o ‘índice 

de desconforto’” (BEHRING, 2008, p. 161). 
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movimento de formação de uma cultura política da crise, marcada pelo pensamento 

privatista e pela constituição do cidadão-consumidor” (MOTA, 2011, p. 21). 

Entretanto, convém ressaltar que as políticas de seguridade social promulgadas 

na Constituição Federal de 1988 representaram um grande avanço para a classe 

trabalhadora, pois, afirmou a garantia de direitos sociais frente à grave crise econômica 

vivenciada e elevados índices de desigualdade social (BRAVO, 2009).  

Apesar da legitimação desse grande avanço em torno da seguridade social, é 

importante destacar que tais políticas, por apresentarem características que se situam 

entre a lógica do seguro e da universalização dos direitos, fizeram com que no contexto 

de contrarreforma muitos trabalhadores ficassem sem acesso aos direitos, pois a lógica 

privada tem imperado sobre a pública. 

Essa análise tem como pressuposto que ao incorporar características do modelo 

beveridgiano
28

 quanto do modelo bismarckiano
29

, a política da seguridade social 

brasileira restringiu a previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizou a saúde 

e limitou a assistência social a quem dela necessitar (BOSCHETTI, 2009). 

Nesse sentido, a conjuntura atual marcada pelo fortalecimento do mercado em 

detrimento das políticas sociais universais tem sido conduzida pela “[...] imbricação 

histórica entre elementos próprios à assistência e elementos próprios ao seguro social” 

(BOSCHETTI, 2009, p. 10), aos quais se aliam aos interesses das políticas de ajuste, 

configurando um processo de desestruturação das políticas de seguridade social e de 

regressão dos direitos conquistados. 

De acordo com Boschetti (2009, p. 12) 

 

Praticamente todos os princípios constitucionais estão sendo desconsiderados 

profundamente: a universalidade dos direitos, a uniformidade e equivalência 

dos direitos, a diversidade de financiamento no sentido de transferir recursos 

                                                           
28

“No sistema beveridgiano, os direitos têm caráter universal, destinados a todos os cidadãos 

incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a todos em 

condições de necessidade. O financiamento é proveniente dos impostos fiscais, e a gestão é pública, 

estatal. Os princípios fundamentais são a unificação institucional e uniformização dos benefícios” 

(BOSCHETTI, 2009, p. 2, 3). 
29

 “O chamado modelo bismarckiano é considerado como um sistema de seguros sociais, porque suas 

características assemelham-se às de seguros privados: no que se refere aos direitos, os benefícios cobrem 

principalmente (e às vezes exclusivamente) os trabalhadores, o acesso é condicionado a uma contribuição 

direta anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada; quanto ao 

financiamento, os recursos são provenientes, fundamentalmente, da contribuição direta de empregados e 

empregadores, baseada na folha de salários; em relação à gestão, teoricamente (e originalmente), cada 

benefício é organizado em Caixas, que são geridas pelo Estado, com participação dos contribuintes, ou 

seja, empregadores e empregados” (BOSCHETTI, 2009, p. 2). 
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do capital para o trabalho e a gestão democrática e descentralizada. Todos 

esses princípios estão sendo gradualmente diluídos em sucessivas 

contrarreformas ou medidas tidas como de natureza técnica, mas que, na 

verdade, têm um nítido sentido político de desestruturação da seguridade 

social.  

 

 

Para tanto, o Estado se utiliza de estratégias e argumentos que possibilitem o 

processo de contrarreforma, objetivado fundamentalmente no Plano Diretor da Reforma 

do Estado – PDRE-MARE. 

Em relação à crise capitalista que foi invertida em crise do Estado, segundo o 

discurso dominante, o documento afirma que  

 

A crise do Estado teve início nos anos 70, mas só nos anos 80 se tornou 

evidente. Paralelamente ao descontrole fiscal, diversos países passaram a 

apresentar redução nas taxas de crescimento econômico, aumento do 

desemprego e elevados índices de inflação. Após várias tentativas de 

explicação, tornou-se claro afinal que a causa da desaceleração econômica nos 

países desenvolvidos e dos graves desequilíbrios na América Latina e no Leste 

Europeu era a crise do Estado, que não soubera processar de forma adequada a 

sobrecarga de demandas a ele dirigidas (PDRE, 1995, p. 10).  

 

 

 

 Evidentemente que a sobrecarga de demandas dirigidas ao Estado refere-se às 

políticas sociais universais, considerando-se que, no Brasil não tivemos um Estado de 

Bem Estar Social, mas tivemos os avanços contidos na Constituição Federal de 1988. 

 Logo, a reação à crise no contexto brasileiro refere-se ao ataque a essas 

conquistas por meio da contrarreforma, que no âmbito do documento diz respeito à 

reforma gerencial do Estado “[...] que deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (PDRE, 1995, 

p. 12).  

 Assim sendo, a reforma do Estado prevê a transferência para o setor privado de 

“[...] atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos 

processos de privatização de empresas estatais” (PDRE, 1995, p. 13). Além da “[...] 

descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não 

envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, 

como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica (PDRE, 

1995, p. 12,13). 
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  Nessa lógica, argumenta-se que o Estado pretende reforçar a governança a partir 

da superação de uma administração pública “burocrática, rígida e ineficiente” (PDRE, 

1995, p. 13), ou seja, com capacidade limitada para a implementação das políticas 

sociais, para “[...] um tipo de administração pública gerencial, flexível e eficiente, 

voltada para o atendimento do cidadão” (PDRE, 1995, p. 13).  

  Em síntese, o Plano Diretor da Reforma do Estado está assentado em três pilares 

básicos, quais sejam: “[...] a mudança da legislação, inclusive as reformas 

constitucionais
30

; a introdução de uma cultura gerencial
31

 e, por fim, a adoção de 

práticas gerenciais
32

” (BEHRING, 2008, p. 183).  

 Percebe-se que tais argumentações postas no referido Plano Diretor não apontam 

para um desenvolvimento que garanta comprometimento efetivo com a classe 

trabalhadora, uma vez que o que está previsto fere sobremaneira as conquistas sociais 

garantidas legalmente, favorecendo em muito a lógica do mercado. 

Além disso, é um movimento perverso, pois propõe uma nova cultura pautada 

pelo consumo e por práticas privatizantes, na qual “[...] o pragmatismo econômico 

sobrepõe-se aos projetos sociais” (MOTA, 2011, p.70), mediante o trinômio: “a 

privatização, a focalização e a descentralização” (BEHRING, 2008, p. 248). 

  Assim, 

 
Há uma forte tendência de desresponsabilização pela política social - em nome 

da qual se faria a ‘reforma’ – acompanhada do desprezo pelo padrão 

constitucional de seguridade social.  Isso ocorre vis-à-vis a um crescimento da 

demanda, associado ao aumento do desemprego e da pobreza (BEHRING, 

2008, p. 211).  

 

 

Em face dessa nova conjuntura, a configuração da força de trabalho tem sido 

evidenciada pelas formas precarizadas e informais e fundamentalmente pelo 

desemprego que é estrutural, ou seja, orgânico dessa fase do capitalismo, contribuindo 

                                                           
30

 Ressaltamos que “[...] as emendas da reforma da administração pública e acerca dos servidores 

públicos (nº19) e da Previdência Social (nº20) são estratégicas, especialmente a última, tendo como pano 

de fundo o ajuste fiscal” (BEHRING, 2008, p. 183). 
31

 “[...] destaca-se a ênfase nos resultados, a superação dos resquícios de patrimonialismo, a recuperação 

da confiança nos administradores, a introdução de critérios de avaliação e indicadores de desempenho” 

(BEHRING, 2008, p. 183). 
32

 Prevê o resgate do “[...] papel de indutor do desenvolvimento econômico e social e de garante dos 

direitos de cidadania” (BEHRING, 2008, p.183), por intermédio de uma “administração pública 

gerencial, flexível e eficiente” (PDRE, 1995, p. 13). 
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para o enfraquecimento e cooptação dos movimentos das frações da classe trabalhadora 

(MOTA, 2011).  

Com relação às frações da classe trabalhadora, expressamos a compreensão de 

que a classe trabalhadora envolve vários tipos de contratos de trabalho, mediante a 

compra e venda da força de trabalho, além dos que efetivamente não conseguirão se 

inserir no mercado formal de trabalho. Assim, as frações da classe trabalhadora são 

heterogêneas configurando a diversidade entre posições sociais e salários. 

Logo, os diferentes contratos de trabalho representam diferentes garantias 

sociais, configurando uma conjuntura marcada pela competitividade
33

 exaustiva entre os 

trabalhadores e no aumento progressivo da pobreza
34

, uma vez que presenciamos a 

tendência do desemprego estrutural. 

Além disso, o desemprego estrutural, marcado pela substituição progressiva do 

trabalho vivo pelo trabalho morto, assim como as formas precarizadas e informais de 

trabalho, contribui para o processo de contrarreforma em curso, pois opera um processo 

de fragilização da organização operária e dos sindicatos na busca por melhores 

condições sociais e trabalhistas (COUTINHO, 2007), marcando consideravelmente uma 

conjuntura na qual a luta de classes tem favorecido ganhos para o capital.  

A esse fator, soma-se também o “[...] colapso do socialismo real” (COUTINHO, 

2007) que “[...] diminuiu em muito a força de atração das ideias socialistas” 

(COUTINHO, 2007). 

Nesse sentido, a contrarreforma do Estado tem se assentado “sobre a 

vulnerabilidade coletiva dos trabalhadores” (MOTTA, 2011, p. 77), na qual “[...] o 

controle do capital sobre o trabalho não se dá pela coerção nem pelo controle das 

resistências, mas, fundamentalmente, pela obtenção do consentimento dos trabalhadores 

[...] ao processo de flexibilização do movimento do capital” (MOTTA, 2011, p. 77).

 Nesse contexto, é imperativo ressaltar a ênfase dada às privatizações que 

favoreceram “[...] segmentos determinados do capital nacional em forte articulação com 

a especulação financeira internacional” (BEHRING, 2008, p.228). Essa dinâmica 

                                                           
33

 “Destaca-se o discurso da qualificação para gerar condições de empregabilidade” (BEHRING, 2008, p. 

214, 215). Assim, considera-se que a falta de qualificação remete à falta de interesse dos trabalhadores e à 

preguiça e  não pela condição óbvia e estrutural dessa fase do capitalismo, na qual o desemprego 

estrutural tem sido a sua marca mais evidente. 
34

 “A pobreza é uma face do descarte de mão-de-obra-barata, que faz parte da expansão do capitalismo 

brasileiro contemporâneo. Expansão que cria uma população sobrante, cria o necessitado, o desamparado 

e a tensão permanente da instabilidade na luta pela vida a cada dia” (YASBEK, 2006, p.63). 
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contribuiu  para a perda de autonomia do Estado Nacional, visto que o mesmo “perde 

sua margem de manobra na definição de políticas e estratégias” (BEHRING, 2008, p. 

229) que tenham compromisso mais efetivo com a classe trabalhadora. 

Devido a todos esses aspectos da contrarreforma, pode-se afirmar que 

 

Na época neoliberal, não há espaço para o aprofundamento dos direitos sociais, 

ainda que limitados, mas estamos diante da tentativa aberta — infelizmente em 

grande parte bem sucedida — de eliminar tais direitos, de desconstruir e negar 

as reformas já conquistadas pelas classes subalternas durante a época de 

revolução passiva iniciada com o americanismo e levada a cabo no Welfare. As 

chamadas ‘reformas’ da previdência social, das leis de proteção ao trabalho, a 

privatização das empresas públicas, etc. — ‘reformas’ que estão atualmente 

presentes na agenda política tanto dos países capitalistas centrais quanto dos 

periféricos (hoje elegantemente rebatizados como “emergentes”) — têm por 

objetivo a pura e simples restauração das condições próprias de um 

capitalismo “selvagem’, no qual devem vigorar sem freios as leis do mercado 

(COUTINHO, 2007). 

 

Nesses moldes, “a luta de classes, que certamente continua a existir, não se trava 

mais em nome da conquista de novos direitos, mas da defesa daqueles já conquistados 

no passado” (COUTINHO, 2007). 

 

1.3 - Política de Saúde Brasileira – entre a perspectiva pública e a privada 

  

É nesse âmbito, que a análise da política de saúde brasileira será problematizada 

tendo em vista as lutas sociais e o contexto de contrarreforma do Estado, ressaltando-se 

que, historicamente, tal política sempre se apresentou de forma dual, ou seja, constituída 

por dois segmentos: o público e o privado. (MENICUCCI, 2007,) 

 Nesses moldes, é imperativo destacar como se deram as primeiras iniciativas em 

torno da política de saúde, visto que é a partir das análises anteriores que podemos 

melhor compreender a política de saúde da atualidade.    

  A gênese da política de saúde brasileira remonta ao processo de urbanização e 

industrialização, na qual a saúde, enquanto expressão da “questão social” emerge a 

partir do século XX (BRAVO, 2009). 

 Nessa lógica, foram “[...] sendo tomadas algumas medidas que se constituíram 

no embrião do esquema previdenciário brasileiro, sendo a mais importante a criação das 
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Caixas de Aposentaria e Pensões
35

 (CAPs) em 1923, conhecida como Lei Elói Chaves” 

(BRAVO, 2009, p. 90). Essa política atendia a segmentos estratégicos da classe 

trabalhadora, como os ferroviários, estivadores e marítimos (BRAVO, 2009). 

 Ao longo dos anos 1930 as políticas sociais são institucionalizadas, porém ainda 

assim apresentando caráter seletivo, “determinado pela formalização do emprego” 

(MOTA, 2005, p. 141). Logo, a organização da política de saúde a partir dessa época 

era “[...] organizada em dois subsetores: o de saúde pública
36

 e o de medicina 

previdenciária” (BRAVO, 2009, p. 91). 

Cabe ressaltar que a política de saúde, já em sua origem, por se vincular à 

previdência social “[...] reproduziu as diferenciações registradas entre as diferentes 

instituições previdenciárias, sendo uma expressão da cidadania regulada que 

caracterizou a constituição dos direitos sociais no Brasil” (MENICUCCI, 2007, p. 295). 

 É no âmbito da medicina previdenciária que as CAPSs foram sendo substituídas 

pela criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), objetivando “[...] 

estender para um número maior de categorias de assalariados urbanos os seus benefícios 

como forma de ‘antecipar’ as reivindicações destas categorias e não proceder a uma 

cobertura mais ampla” (BRAVO, 2009, p. 92). 

De acordo com Bravo (2009, p. 91) 

 

As questões sociais em geral e as de saúde em particular, já colocadas na 

década de 20, precisavam ser enfrentadas de forma mais sofisticada. 

Necessitavam transformar-se em questão política, com a intervenção estatal e a 

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

assalariados urbanos, que se caracterizavam como sujeitos sociais importantes 

no cenário político nacional, em decorrência da nova dinâmica da acumulação.  

 

                                                           
35

 “As CAPs eram financiadas pela União, pelas empresas empregadoras e pelos empregados. Elas eram 

organizadas por empresas, de modo que só os grandes estabelecimentos tinham condições de mantê-las. 

O presidente das mesmas era nomeado pelo presidente da República e os patrões e empregados 

participavam paritariamente da administração. Os benefícios eram proporcionais às contribuições e foram 

previstos: assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; aposentadoria por tempo de 

serviço, velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio funeral“ (BRAVO, 2009, p. 90). 
36

 Entre 1930 e 1940 as medidas de saúde pública eram de: “ênfase nas campanhas sanitárias; 

Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados de fraco poder político e econômico [...]; 

interiorização das ações para as áreas de endemias rurais [...] em decorrência dos fluxos migratórios de 

mão-de-obra para as cidades; criação de serviços de combate às endemias (Serviço Nacional de Febre 

Amarela, 1937; Serviço de Malária do Nordeste, 1939; Serviço de Malária da Baixada Fluminense, 1940, 

financiados, os dois primeiros, pela Fundação Rockefeller – de origem norte-americana); reorganização 

do Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que incorporou vários serviços de combate às endemias e 

assumiu o controle da formação de técnicos em saúde pública” ( BRAVO, 2009, p. 91). 
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Entretanto, “a previdência preocupou-se mais efetivamente com a acumulação 

de reservas financeiras do que com a ampla prestação de serviços” (BRAVO, 2009, p. 

92), tendo em vista que até 1964, a Política Nacional de Saúde
37

 “[...] não conseguiu 

eliminar o quadro de doenças infecciosas e parasitárias e as elevadas taxas de 

morbidade e mortalidade infantil, como também a mortalidade geral” (BRAVO, 2009, 

p. 92). 

De acordo com a análise de Menicucci (2007, p. 295) os trabalhadores “por 

estarem incluídos previamente em formas privadas de atenção a saúde vinculados ao 

contrato de trabalho, [...], na prática deram sustentação à assistência privada e 

constituíram um veto implícito à universalização da assistência pública”. 

Logo, é a partir da conjuntura ditatorial e em detrimento à saúde pública, que a 

política de saúde ratificou características capitalistas
38

, com ênfase na medicalização da 

vida social e na incorporação de tecnologias ocorridas no exterior, principalmente com a 

unificação da Previdência Social, ou seja, com a junção dos IAPs em 1966 (BRAVO, 

2009). 

A unificação dos IAPs 

 

[...] se deu atendendo a duas características fundamentais: o crescente papel 

interventivo do Estado na sociedade e o alijamento dos trabalhadores do jogo 

político, com sua exclusão na gestão da previdência, ficando-lhes reservado 

apenas o papel de financiadores (BRAVO, 2009, p. 93).   

 

Além disso, é importante ressaltar que a “questão social” desse período foi 

tratada pelo 

 

                                                           
37

 “[...] foi consolidada no período de 1945-1950. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi criado 

durante a 2ª Guerra Mundial, em convênio com órgãos do governo americano e sob o patrocínio da 

Fundação Rockefeller. No final dos anos 40, com o Plano Salte, de 1948, que envolvia as áreas de Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia, a Saúde foi posta como uma de suas finalidades principais. O plano 

apresentava previsões de investimentos de 1949 a 1953, mas não foi implementado” (BRAVO, 2009, p. 

92). 
38

 Ressaltamos a “extensão da cobertura de forma abranger a quase totalidade da população urbana, 

incluindo, após 1973, os trabalhadores rurais, empregadas domésticas e trabalhadores autônomos; ênfase 

na prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, e articulação do Estado com os 

interesses do capital internacional, via indústrias farmacêuticas e de equipamento hospitalar; criação do 

complexo médico industrial, responsável pelas elevadas taxas de acumulação de capital das grandes 

empresas monopolistas internacionais na área de produção de medicamentos e de equipamentos médicos; 

Interferência estatal na previdência, desenvolvendo um padrão de organização da prática médica 

orientada para a lucratividade do setor saúde, propiciando a capitalização da medicina e privilegiando o 

produtor privado desses serviços; organização da prática médica em moldes compatíveis com a expansão 

do capitalismo no Brasil, com a diferenciação do atendimento em relação à clientela e das finalidades que 

esta prática cumpre em cada uma das formas de organização da atenção médica” (BRAVO, 2009, p. 94). 
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[...] binômio repressão-assistência, sendo a política assistencial ampliada, 

burocratizada e modernizada pela máquina estatal com a finalidade de 

aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais e 

conseguir legitimidade para o regime, como também servir de mecanismo de 

acumulação do capital (BRAVO 2009, p. 93). 

 

 

Contudo, ao longo desse período, as pressões populares e reivindicações fizeram 

com que a Política Nacional de Saúde enfrentasse uma  

 

[...] permanente tensão entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade de 

recursos financeiros, os interesses advindos das conexões burocráticas entre os 

setores estatal e empresarial médico e a emergência do movimento sanitário 

(BRAVO, 2009, p. 94,95).  

 

 

De acordo com Vasconcelos (2011, p. 76) 

 

No final da década de 1970, ganha destaque, na relação Estado-Sociedade, o 

movimento pela democratização da saúde, que, envolvendo 

intelectuais/profissionais de saúde, movimentos sociais e estudantes criou 

condições para a construção do projeto da Reforma Sanitária brasileira. Este 

movimento teve como princípio uma crítica à concepção de saúde restrita à 

dimensão biológica e individual, bem como a afirmação da relação entre 

organização social, organização dos serviços de saúde e prática médica, tendo 

como fundamento a determinação social da doença para se pensar o processo 

de trabalho em saúde. 

 

Nesse contexto, a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986
39

 representou 

um marco na sociedade, pois englobou não apenas a “[...] valorização da determinação 

social da doença” (VASCONCELOS, 2011, p. 77), mas também a mobilização política 

em torno do processo nacional de redemocratização (VASCONCELOS, 2011).   

Sobre esse aspecto convém ressaltar que, com relação à saúde, os interesses se 

dividiram entre 

 

[...] os grupos empresariais, sob a liderança da Federação Brasileira de 

Hospitais (setor privado) e da Associação de Indústrias Farmacêuticas 

(Multinacionais), e as forças propugnadoras da Reforma Sanitária, 

representadas pela Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte, órgão que 

                                                           
39

 “Representou, inegavelmente, um marco, pois introduziu no cenário da discussão da saúde a sociedade. 

Os debates saíram dos seus fóruns específicos (Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Medicina Preventiva, Saúde Pública) e assumiram outra 

dimensão com a participação das entidades representativas da população: moradores, sindicatos, partidos 

políticos, associações de profissionais e parlamento. A questão da Saúde ultrapassou a análise setorial, 

referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente o Sistema Único, mas a Reforma 

Sanitária” (BRAVO, 2009, p. 96) 
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passou a congregar cerca de duas centenas de entidades representativas do 

setor (BRAVO, 2009, p. 97). 

 

 

O final dos anos 1980 expressou lutas sociais, na qual a expressão da correlação 

de forças se apresentou favorável para os trabalhadores, principalmente nas “áreas de 

Previdência e Saúde” (VASCONCELOS, 2011, p. 77). 

Logo, pode-se destacar também que com relação à Reforma Sanitária, essa 

procurou atingir seus objetivos pelo uso adequado de alguns instrumentos de luta como: 

“[...] a capacidade técnica de formular com antecipação um projeto de texto 

constitucional claro e consistente; a pressão constante sobre os constituintes; a 

mobilização da sociedade” (BRAVO, 2009, p. 97). 

É assim que sustentado pelos movimentos sociais foi assegurada, a inscrição na 

Constituição Federal de 1988,“[...] os princípios
40

 fundantes de um novo Sistema de 

Seguridade Social, que passa a compreender a saúde, a assistência e a previdência 

social” (VASCONCELOS, 2011, p. 77). 

Para Bravo (2009, p. 96) 

 

O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 representou, 

no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos direitos sociais em 

nosso país frente à grave crise e às demandas de enfrentamento dos enormes 

índices de desigualdade social. A Constituição Federal introduziu avanços que 

buscaram corrigir as históricas injustiças sociais acumuladas secularmente, 

incapaz de universalizar direitos, tendo em vista a longa tradição de privatizar a 

coisa pública pelas classes dominantes. 

 

 

 

Assim, os avanços presentes na Constituição 
 

 
[...] visaram o fortalecimento do setor público e a universalização do 

atendimento; a redução do papel do setor privado na prestação de serviços à 

Saúde; a descentralização política e administração do processo decisório da 

política de saúde e a execução dos serviços ao nível local, que culminou com a 

criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987 e 

depois, em 1988, SUS (Sistema Único de Saúde), passo mais avançado na 

reformulação administrativa no setor (BRAVO, 2009, p. 98,99). 

 

 

                                                           
40

 Ressaltamos a “universalidade, equidade, uniformidade e equivalência, irredutibilidade dos valores dos 

benefícios, gestão democrática, descentralizada e participativa, como princípios e objetivos da Seguridade 

Social, garantindo seu caráter público e de responsabilidade do Estado” (VASCONCELOS, 2011, p. 77) 
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É nos anos 1990, que com relação, especificamente à política de saúde pública, 

foi implementado o SUS – Sistema Único de Saúde – regulamentado pela Lei Orgânica 

da Saúde – LOS (Leis 8080/90
41

 e 8142/90
42

) (VASCONCELOS, 2011). 

Entretanto, muitos dos avanços contidos na Constituição Federal de 1988 e na 

Lei Orgânica da Saúde pouco impactaram “[...] na melhoria das condições de saúde da 

população” (BRAVO, 2009, p. 99), visto que ocorreram várias dificuldades para a sua 

operacionalização, tendo sido verificado “[...] o descumprimento dos dispositivos 

constitucionais e legais e uma omissão do governo federal na regulamentação e 

fiscalização das ações de saúde em geral” (BRAVO, 2009, p. 100).  

A duplicidade pública e privada da política de saúde, presente desde a sua 

origem, tem na atualidade se acirrado ainda mais em torno da lógica do privado, 

merecendo destacar que é ao longo dos anos 1990 que o Brasil passa a aderir ao projeto 

neoliberal, logo passando a implementar a contrarreforma do Estado. 

  Conforme anteriormente assinalado, a contrarreforma do Estado prevê que as 

políticas sociais devem de uma maneira geral estar submetidas à lógica do ajuste fiscal, 

logo, ocasionando a perda dos direitos sociais (BEHRING, 2008).  

 Nesse sentido, os avanços legais que deveriam refletir a garantia concreta dos 

direitos conquistados não conseguem alcançar a sua plena efetividade, visto que o 

Estado que deveria proporcionar a sua concretização, não o faz, ou melhor, o faz 

mediante a desconstrução das garantias sociais, por meio da lógica do mercado. 

Para Menicucci ( 2007, p. 296) 

 

[...] a reforma sanitária definida na Constituição de 1988 foi um processo de 

inovação limitada, caracterizado tanto por uma ruptura em termos jurídico-

formais do padrão de cidadania regulada e segmentada como por elementos de 

continuidade, que se traduzem na convivência entre formas públicas e privadas 

de assistência, apesar da universalização formal da atenção pública. Essa 

duplicidade se expressa no próprio texto constitucional, se concretiza pelo 

aprofundamento das características do modelo híbrido da assistência e se 

consolida com a regulação da assistência privada no final dos anos 90. 

 

 Nessa lógica, mesmo em face do avanço constitucional e das referidas 

legislações de saúde, pode-se perceber que tal processo manteve “[...] arranjos 

                                                           
41

 “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (LEI 8080/90) 
42

 “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências” 

(LEI 8142/90). 
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previamente estabelecidos, demonstrando a influência dos interesses consolidados ao 

longo da trajetória da assistência” (MENICUCCI, 2007, p. 297). 

 Sobre o aspecto do financiamento
43

 é um dos mais importantes visto que não 

houve clareza quanto a essa questão, logo há instabilidade na alocação de recursos 

expressando um “[...] conflito intraburocrático em torno da interpretação da base de 

cálculo das transferências federais, que tem se traduzido em prejuízos para o 

financiamento do setor” (MENICUCCI, 2007, p. 298, 299).  

 A norma legal não desconstruiu o modelo dual, pelo contrário a 

institucionalizou, visto que é no final dos anos 1990 que se efetiva “[...] o 

estabelecimento da política regulatória voltada para o segmento privado” 

(MENICUCCI, 2007, p. 300).  

 De acordo com Menicucci (2007, p. 300) 

 

Essa regulação formalizou essa dualidade do ponto de vista legal, normativo e 

institucional, na medida em que os segmentos público e privado passaram a ser 

objeto da política de saúde de forma explícita e de modo a confirmar a 

independência entre as duas modalidades institucionais, a oposição entre os 

princípios norteadores de cada uma das formas de assistência, e a segmentação 

dos usuários. A adoção do instrumento de regulação na forma de uma agência 

reguladora revelou a influência dos modelos prescritivos vinculados às novas 

formas de intervenção do Estado na economia que têm acompanhado o 

movimento internacional de privatização. 

 

Assim, deve-se pensar que a privatização
44

 da saúde vem sendo delineada desde 

a sua origem, ratificada no período ditatorial, porém obtendo avanços para as frações da 

classe trabalhadora nos anos 1980 e na conjuntura atual vem se processando atendendo 

aos interesses do mercado, numa clara articulação entre público e privado, condensando 

os objetivos da contrarreforma. 

Sobre a relação atual entre o público e o privado, legitimada, ainda que algumas 

vezes implicitamente ou ocultamente pelas referidas legislações, convém ressaltar que 

há uma consequente “[...] submissão da lógica da atuação pública à lógica dos interesses 

privados” (MENICUCCI, 2007, p. 296). 

                                                           
43

 Ressaltamos a Emenda Constitucional nº 27 que criou a desvinculação das Receitas da União (DRU), 

garantindo a desvinculação de 20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais durante o governo 

FHC e que foi continuada durante o governo Lula pela Emenda Constitucional nº 42 (reforma tributária) 

(BOSCHETTI; SALVADOR, 2009).  
44

 “[...] é entendido tanto pela prestação de serviços por unidades privadas como pela existência de formas 

privadas de financiamento, gestão e acesso a serviços de saúde” (MENICUCCI, 2007, p. 299). 
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Logo, é no âmbito da contrarreforma e da relação entre o público e o privado 

que damos ênfase a dois documentos preliminares e bastante contundentes que refletem 

em muito o conjunto de propostas do Banco Mundial, a favor do mercado em 

detrimento das conquistas legais voltadas para a política de saúde.  

  No primeiro documento do ano de 1991: “Brasil: novo desafio à saúde do 

adulto” - o custo/efetividade para a área de saúde no Brasil 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” (CORREIA, 

2007, p.3 apud BANCO MUNDIAL, 1991, p.7). 

 Já no segundo documento do ano de 1995: “A Organização, Prestação e 

Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90” - reflete a “[...] agenda 

de reformas do setor saúde para o Brasil [...] através de recomendações e estratégias de 

curto e médio prazo” (CORREIA, 2007, p. 3). 

É mediante esse segundo documento que a agenda do Banco Mundial para o 

Brasil passa a ser absorvida pelos “[...] documentos elaborados para orientar a reforma 

do Estado implementada pós-95, durante o governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso” (CORREIA, 2007, p. 3). 

Assim, percebe-se que “a contra-reforma na área da saúde deu-se no bojo das 

reformas empreendidas pelo governo brasileiro em atendimento às exigências dos 

organismos internacionais” (CORREIA, 2007, p. 3). 

Para tanto, seguiram-se outros documentos
45

, que elaborados pelo Ministério da 

Saúde procuravam traçar “[...] uma política de saúde coerente com as orientações do 

Banco Mundial” (CORREIA, 2007, p. 4). Entretanto, convém ressaltar que existiram 

“[...] embates políticos em defesa do SUS e resistências ao que se garantiu legalmente” 

(CORREIA, 2007, p.4).  

Diante de toda essa dinâmica, pode-se concluir que o que se propõe é a 

desconstrução da política de saúde construída na década de 1980, observando-se que   

 

                                                           
45

Ressaltamos “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 e ‘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.O Ministério da Saúde compromete-se, neste documento, a modificar as bases organizacionais 

do sistema de saúde nacional” (CORREIA, 2007, p. 4). 
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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. Essas reformas estão ancoradas na necessidade de 

limitação das funções do Estado (CORREIA, 2007, p. 4). 

 

  

 Assim sendo, a saúde fica vinculada ao mercado, cujas principais características 

apontam para “o rompimento com o caráter universal do sistema público de saúde, 

focalizando os serviços nos mais pobres” (CORREIA, 2007, p. 4). 

 Nessa perspectiva, a atenção básica
46

 possui caráter universal, porém focalizado 

e seletivo, na qual combina-se com “[...] a ‘racionalização’ ao atendimento hospitalar”. 

 Além disso,  

 

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. (CORREIA, 2007, p. 4,5). 

 

 

 A outra característica refere-se à “flexibilização da gestão dentro da lógica 

custo/benefício” (CORREIA, 2007, p. 5). 

 Nessa lógica, o Banco Mundial, através do Estado brasileiro comprometido com 

a agenda neoliberal, promove a reforma administrativa da saúde, a partir da 

 

[...] 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 (CORREIA, 2007, p. 5). 

 

 

 

 E por último, “O estímulo à ampliação do setor privado na oferta de serviços de 

saúde” (CORREIA, 2007, p. 4).  

 Nesse sentido,  

 

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, 
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 Tem sido priorizada “[...] através de uma política de indução financeira – PAB variável, PACS e PSF, 

ao tempo que a rede privada especializa-se na alta complexidade” (CORREIA, 2007, p.4). 
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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 (CORREIA, 2007, p. 5).  

 

 

É em torno dessas mudanças, que a conjuntura está delineando configurações 

das “[...] novas relações entre o Estado, o mercado e a organização social” (MOTA, 

2011, p.121), visto que as políticas da Seguridade Social
47

 tem sido o alvo prioritário 

das políticas de ajuste. 

 Percebe-se que há um grande conflito entre “[...] o projeto de reforma sanitária, 

construído na década de 1980, e o projeto de saúde articulada ao mercado ou privatista, 

hegemônico na segunda metade da década de 90” (BRAVO, 2009, p. 101). 

Além disso, é fundamental destacar que a origem da política de saúde brasileira 

já apresentava indícios de formas de privatização que em muito acabaram por modelar a 

configuração de “[...] uma determinada configuração público/privado na assistência à 

saúde cuja característica mais marcante é o seu caráter segmentado” (MENICUCCI, 

2007, p. 301). 

É em torno dessas tendências que a análise da política de saúde em Unidades de 

Pronto Atendimento será analisada, visto que a mesma reflete a dinâmica da 

contrarreforma com seus reflexos sociais, econômicos, políticos e ideológicos. 
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 “[...] a tendência 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 social do Estado” (MOTA, 2011, p. 122). 
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CAPÍTULO 2 – A Política de Saúde do estado do Rio de Janeiro 

Este capítulo busca analisar sobre o processo de construção do Sistema Estadual 

de Saúde do estado do Rio de Janeiro, considerando-se determinadas implicações 

históricas e intergovernamentais necessárias à compreensão da política de saúde do 

estado. Assim, foi analisada a Secretaria Estadual de Saúde no âmbito do SUS e do 

processo de contrarreforma, legitimado pelas Organizações do “terceiro setor”, 

especificamente pelas Organizações Sociais, configurando a duplicidade pública e 

privada de atenção às necessidades de saúde.  

 

2.1 – A Construção da Política de Saúde do Rio de Janeiro  

 

O marco inicial de formação da Política Estadual de Saúde no Rio de Janeiro 

tem como premissa a formação federativa estadual, com a fusão ocorrida em 1975 entre 

o antigo Estado do Rio de Janeiro (criado em 1889) com o Estado da Guanabara (criado 

em 1961), na qual gerou o novo estado do Rio de Janeiro, com a capital no município 

do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

É importante ressaltar, que o momento histórico da fusão foi marcado 

profundamente pelas relações intergovernamentais, principalmente com reflexos na 

política de saúde, uma vez que houve a junção de dois estados completamente diferentes 

e de natureza distinta (PARADA, 2001). 

Economicamente, o Estado da Guanabara, ex- Distrito Federal, desde a época 

imperial se caracterizava “[...] por ter economia forte, importante parque industrial, bem 

como setor de serviços expressivo para a época” (PARADA, 2001, p. 22). 

Politicamente, tinha maior grau de consciência política, além de possuir 

 

[...] contingente populacional que o qualificava como segundo colégio eleitoral 

do país, razão pela qual o término desse estado constitui-se numa das armas 

utilizadas pelo Governo Federal para tentar obstruir o avanço das forças 

contrárias ao regime militar (PARADA, 2001, p. 22).  

 

Já o estado do Rio de Janeiro não tinha a mesma expressão política nacional, 

apesar do número expressivo de eleitores da população dos municípios da Baixada 

Fluminense, consideradas cidades-dormitório dos trabalhadores que trabalhavam no 

então Estado da Guanabara. 
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 De maneira geral, os municípios eram pobres e dependiam do estado e Governo 

Federal. Economicamente, havia a predominância da agropecuária com pouca expressão 

no que tange ao parque industrial
48

 (PARADA, 2001). 

É no contexto dessa conjuntura histórica que a construção da Política estadual de 

saúde foi sendo delineada, configurando-se em um “[...] estado politicamente fraco que 

absorve unidades hospitalares complexas do ex-Estado da Guanabara, 

consequentemente apresentando novas atribuições e novos desafios no campo da 

assistência à saúde” (PARADA, 2001, p. 23).  

Convém ressaltar que a disputa de poder foi recorrente mediante aos grupos 

remanescentes dos ex-estados, principalmente em relação à rede hospitalar. 

De acordo com PARADA (2001, p. 3) 

As duas secretarias resultantes da fusão, tanto a municipal do Rio de Janeiro 

quanto a nova secretaria do Estado do Rio de Janeiro (a secretaria da fusão), 

ficaram expostas à disputa de poder. Na ausência de uma racionalidade técnica 

de recursos, predominou a distribuição casuística das unidades. O grupo de 

trabalho na pré-fusão não se dedicou ao aprofundamento do perfil ideal do que 

deveriam ser as novas redes estadual e municipal. Essa constatação demonstra 

a extensão e a magnitude dos conflitos que cercaram o período inicial do novo 

estado. 

 

 

 

 Assim sendo, ao assumir as unidades hospitalares oriundas do Estado da 

Guanabara, o Rio de Janeiro passa a deixar de ter atuação exclusiva em ações de saúde 

pública para se dedicar à assistência médica curativa (PARADA, 2001), uma vez que 

até então essas sempre foram destinadas a programas de saúde verticais, comandados 

pelo Governo Federal. 

 Logo, foi criado o Departamento de Organização e Administração dos Serviços 

de Saúde com a finalidade de se adequar ao novo modelo assistencial, uma vez que o 

Estado não tinha prática na condução da política de assistência curativa (PARADA, 

2001). 

 Um dos desafios postos quanto a esse processo é a questão do financiamento
49

, 

visto que apesar de inicialmente a Secretaria contar com recursos do Governo Federal, 

não ocorreu o mesmo desempenho por parte do orçamento fiscal do estado, afetando a 
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  Contava com a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda; Complexo Petroquímico da 

Refinaria de Duque de Caxias e Fábrica Nacional de Motores também em Duque de Caxias (PARADA, 

2001, p.22) 
49

 “A proposta orçamentária, para 1977, enviada para aprovação na Assembléia legislativa, previa o 

comprometimento de apenas 3% para a Secretaria de Estado de Saúde” (PARADA, 2001, p. 35). 
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qualidade dos serviços pelas unidades transferidas para o estado, dando início à 

decadência da rede hospitalar do novo estado do Rio de Janeiro (PARADA, 2001). 

 Quanto à Secretaria Municipal, pode-se dizer que apenas ocorreu mudança de 

status – de estado para município – e, que a capacidade instalada própria continuou no 

âmbito do município, aos quais, “[...] somadas às unidades do estado, do Ministério da 

Saúde, do INPS e dos hospitais universitários, conferiu ao Município do Rio de Janeiro 

a maior estrutura própria pública de assistência médica do país” (PARADA, 2001, p. 

35). 

Em suma, a fusão resultou no desmonte de um estado que era forte e que ao se 

tornar município passou a ser conduzido por um estado fraco e com carência 

econômica, além do fato da pouca experiência na prática curativa, porém com a 

responsabilidade de conduzir tal política.  

Essas implicações vão repercutir em muito na história da formação da Política 

Estadual de Saúde, visto que o município carregava um passado de ex-Estado, ex-

capital federal, além da representatividade de 55% do eleitorado do novo estado 

(PARADA, 2001). 

 Mediante aos desafios postos para o Estado e suas dificuldades em 

operacionalizar a política de saúde é que o Governo Federal, através do INPS, vai 

continuar a exercer “[...] o papel de condutor político na assistência médica, através da 

sua Superintendência Regional e da Direção Geral, localizados no Município do Rio de 

Janeiro” (PARADA, 2001, p. 36). 

 Em torno desses desafios e embates políticos, convém ressaltar que ao longo dos 

anos 1980, nacionalmente ocorre o movimento de luta pela democracia e pela 

universalização do atendimento à saúde, tendo em vista a descentralização das ações 

como forma de garantir maior controle social e de aproximar a política de saúde dos 

problemas regionais. 

É quando então, começa a ser delineada a trajetória da municipalização e 

descentralização, ressaltando-se que o projeto pioneiro ocorreu em Niterói
50

 – Projeto 

Niterói.  

Esse projeto foi o ”[...] antecipador das Ações Integradas de Saúde - AIS
51

, 

criando as condições políticas e técnicas para a introdução do município na assistência 
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 A crise da previdência e a eleição de prefeitos municipalistas acabaram por permitir que, no Rio de 

Janeiro, onde estava localizada a Direção Geral do INPS ocorresse maior aproximação com o município 

de Niterói, possibilitando a confecção do projeto pioneiro (PARADA, 2001, p.40).  
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médica curativa” (PARADA, 2001, p. 40), ressaltando-se que foi um processo em que a 

Previdência, através da Superintendência Regional assumiu a coordenação do Sistema 

Estadual de Saúde, então ainda em processo de construção. 

Para Parada (2001, p. 40) 

 

O estado, que vivia a transição de mudança de modelo assistencial, sem 

recursos e sem liderança política, se ausentou das discussões e das ações 

políticas, deixando que a Previdência social, num primeiro momento, através 

da Direção Geral e, posteriormente, através da Superintendência Regional, 

assumisse a coordenação do processo político da saúde e assistência médica no 

estado. 

 

 

 Logo, foi mediante a introdução das AIS no Estado do Rio de Janeiro que 

ocorreu a forte presença da Previdência, ao qual “[...] criou as condições necessárias 

para que o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS
52

 

assumisse a liderança das ações, o que veio a ser o marco da transformação  do padrão 

de assistência à saúde no estado e no país” (PARADA, 2001, p. 41).  

 Assim, essa nova dinâmica passou a inserir a modalidade de convênio entre 

prefeituras e previdência, sem interveniência do estado, que apenas assinava os 

convênios e não participava efetivamente de sua elaboração (PARADA, 2001). 

 Logo, foi um processo que “[...] permitiu a obtenção de recursos extra-

orçamentários, possibilitando ampla e rápida expansão dos convênios em praticamente 

todos os municípios do estado” (PARADA, 2001, p. 41). 

 Contudo, cabe ressaltar que essa modalidade de convênio permitiu que o 

Governo Central se utilizasse de  “[...] políticas de fortalecimento de ações municipais 

com o intuito de enfraquecer a liderança dos governadores de oposição ao Governo 

Federal” (PARADA, 2001, p. 42). 

 Assim sendo, ressaltamos que essa dinâmica se refletiu em torno do mandato de 

dois governadores eleitos pelo voto direto, passados os anos de ditadura: Leonel 

Brizola
53

 e Moreira Franco
54

 (Bravo, Menezes, p. 22). 
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 “[...] desenvolvido no interior da Previdência Social, propunha mudanças na relação entre o setor 

público/privado, passando a privilegiar o financiamento do setor público. Pretendia também alterar o 

modelo médico assistencial, promovendo uma relação integrada interna ao setor público e dando 

prioridade à assistência ambulatorial, estendendo também a cobertura e melhorando a qualidade dos 

serviços”. [...] Além disso, promoveu de forma “incipiente a existência de instâncias de participação da 

população na gestão dos serviços de saúde” (GERSCHMAN, 2004, p.54).      
52

 Tinha “[...] poder real como autarquia financiadora das ações de saúde” (PARADA, 2001, p. 42). 
53

 (1983-1986). 
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No primeiro governo, houve expectativa de que o estado pudesse conduzir a 

política de saúde, através da criação do CIS – Comissão Interinstitucional de Saúde – 

visando a uma maior articulação com o Governo Central (PARADA, 2001, p. 43). 

Porém, esse fato não ocorreu e o mesmo continuou com políticas assistenciais, 

cujo foco continuou se direcionando para os programas verticais de saúde pública 

(PARADA, 2001). 

Nesse sentido, 

  

[...] os hospitais foram conduzidos de forma conservadora, sem criatividade, 

sem preocupações com o desenvolvimento tecnológico na área de diagnose e 

terapia. Foram mantidas as estruturas centralizadas de decisão. Os diretores dos 

hospitais e dos centros de saúde não tinham autonomia no processo de compra 

e de investimentos (PARADA, 2001, p. 43). 

 

 

 

 

As instalações foram sendo sucateadas, com alguns ambulatórios do interior sem 

atendimento, decadente estrutura hospitalar e secretaria com pouca verba, girando em 

torno de 2% do orçamento fiscal do estado (PARADA, 2001). 

Configura-se assim que nesse momento a gestão estadual deu ênfase à saúde 

pública com a “[...] não participação do estado na condução da política estadual de 

saúde” (PARADA, 2001, p. 43), mantendo-se assim as estruturas centralizadoras de 

decisão.  

É a partir do governo Moreira Franco que se inicia um 

 

[...] novo processo na política de saúde do estado, buscando a construção do 

Sistema Estadual de Saúde [...] sendo criada a Subsecretaria para a 

Municipalização, cuja responsabilidade foi aprofundar e expandir a disseminação 

dos convênios AIS com repasse de unidades e responsabilidades formais para os 

municípios (PARADA, 2001, p. 44). 

 

 

É relevante destacar que tais avanços puderam ser demonstrados a partir da 

ocupação de cargos de profissionais da Secretaria de Saúde por pessoas comprometidas 

com o Projeto de Reforma Sanitária, logo, com a preocupação em promover maior 

articulação entre as esferas de governo (CUNHA, 2001). 
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 (1987-1990). 
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Nesse sentido, o Rio de Janeiro já contava com o apoio de movimentos sociais 

organizados e localizados em alguns municípios, cuja reivindicação apontava para o 

aumento da cobertura e da qualidade na prestação do atendimento das necessidades de 

saúde (CUNHA, 2001).  

Assim sendo, foram sendo transferidas para a Secretaria Estadual as 

responsabilidades político-institucionais, antes atribuídas à Superintendência Regional 

do INAMPS e já numa conjuntura marcada pelo Sistema Unificado Descentralizado de 

Saúde - SUDS
55

, importante “[...] articulador do novo pacto federativo” (PARADA, 

2001, p. 53), procurando objetivar o processo de descentralização/municipalização.  

De acordo com Parada (2001, p. 53) 

 

Ao contrário da ênfase nas ações integradas entre os entes governamentais, 

como preconizava as AIS, o estado passa a assumir a liderança política das 

ações de saúde, mudando qualitativamente seu papel político, na dinâmica 

regional e nas relações que se estabelecem com e entre município e com o 

Governo Federal. 

 

É importante ressaltar que tais relações intergovernamentais apresentaram 

repercussões variadas nos estados federativos, uma vez que cada um tinha a sua própria 

história, cultura e particularidades com estágios de desenvolvimento de políticas sociais 

diferenciadas. Logo, foram diferentes também “[...] a velocidade e os ritmos do 

processo de descentralização” (PARADA, 2001, p. 53).  

Para tanto, o estado 

 

[...] extinguiu as coordenadorias regionais de saúde, repassando suas 

atribuições para os municípios, delegando para os municípios as atribuições 

das chefias de medicina social do INAMPS, aprofundando os passos político-

administrativos rumo à municipalização e ao comando único (PARADA, 2001, 

p. 54). 

 

Esse processo foi bastante desafiador porque o estado precisava conduzir a 

política de regionalização, porém não tinha experiência na condução de ações 

preventivas e curativas e nem funcionava como agente integrador das instituições de 

saúde pública, uma vez que ficava a cargo do governo central (PARADA, 2001). 
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 Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, criado em 1987. “No Estado do Rio de Janeiro, o 

desenvolvimento das políticas de descentralização foi consolidado com a institucionalização do SUDS. O 

governo estadual desse período (1987/1990) procurou mudar o eixo de condução da política no sentido da 

retomada do estado como centro das transformações da política de saúde” (PARADA, 2001, p. 54). 
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E, também no que tange à relação com os prestadores privados ao qual procurou 

rever a dinâmica de procedimentos e de padronização
56

. 

Mediante a isso, foram sendo tomadas decisões que contribuíram para fortalecer 

os sistemas de saúde locais sem que efetivamente houvesse um Plano Estadual de Saúde 

(PARADA, 2001) 

Para Parada (2001, p. 55) 

 

Foram medidas que visaram o estímulo e o fortalecimento dos municípios 

como gestores das ações de saúde sem, no entanto, configurar atos para 

integração, hierarquização e estabelecimento de mecanismos de referência e 

contra-referência.  

 

 

Para tanto, houve articulação promovida pelo INAMPS, através do SUDS com a 

Programação-Orçamentação Integrada – POI - na qual introduziu novo relacionamento 

com o Governo Federal, possibilitando sua instrumentalização técnica para a 

estruturação e consolidação das redes municipais (PARADA, 2001). 

E também da criação “[...] em conjunto com a Secretaria de Estado de 

Planejamento e Secretaria de Estado da Fazenda normas específicas de gestão para o 

nível local, o que veio a se chamar Rede-FES ou Fundo Rotativo de Unidades 

Assistenciais
57

” (PARADA, 2001, p. 58).  

Nessa lógica de fortalecimento do estado na condução da política de saúde, 

ocorreram melhorias
58

 quanto às responsabilidades institucionais da Secretaria de 

Estado, além da incorporação do Programa Especial de Saúde da Baixada - PESB, antes 
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 Em relação a esse aspecto o Estado reavaliou controle e avaliação vigentes no INAMPS além da 

programação e orçamentação dos convênios com entidades filantrópicas; reformulou o fluxo de 

faturamento e ordenação de despesas, padronizou documentos de controle físico-financeiro da produção 

de serviços e na implantação de instrumentos específicos para a gestão do atendimento de alto custo. “Em 

1989, delegou para as Secretarias Municipais de Saúde, que tinham aderido ao SUDS, as funções de 

relacionamento com o setor privado e filantrópico” (PARADA, 2001, p. 55). Importante ressaltar os 

convênios com a SHELL e Petrobrás para a construção e equipamentos de unidades assistenciais na 

região metropolitana em troca da concessão de instalação de postos de gasolina (PARADA, 2001, p. 57).  
57

 O fundo rotativo tinha como objetivo capacitar gradualmente as unidades para operação dos 

procedimentos de compra, contratação e administração orçamentário-financeira, cujo produto final seria 

transformá-las em instâncias gestoras autônomas de recursos, sob o comando e ordenação de despesas da 

direção da unidade (PARADA, 2001). 
58

 “[...] conformação dos sistemas estaduais de controle de infecção hospitalar, saúde mental e 

emergências e a política de sangue para todo o estado” (PARADA, 2001). Além de levantamento 

qualitativo da força de trabalho em toda a rede estadual e do estímulo ao desenvolvimento de recursos 

humanos nos municípios (PARADA, 2001). E, também de capacitação dos gestores estaduais e 

municipais com a criação do Programa de Reorganização e Descentralização do Sistema de Informações 

Gerenciais, Assistenciais e Epidemiológicas (PARADA, 2001). 
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sob comando da Secretaria Regional do INAMPS, além da capacitação de recursos 

humanos (PARADA, 2001). 

É ao final desse período que foi elaborada a Proposta Básica para o Plano 

Diretor do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro, com a proposta de reordenação 

dos serviços de saúde do estado, centrados na regionalização e hierarquização da rede 

(PARADA, 2001). 

Para tanto, iniciou-se o  

 

[...] repasse de unidades federais localizadas no Município do Rio de Janeiro 

para o estado. Entretanto as dificuldades no cumprimento dos repasses 

financeiros realizados pelo Governo Federal fizeram com que esse passo não 

tivesse o sucesso desejado e essas unidades acabaram por ser devolvidas ao 

Governo Federal em 1993. Quanto às demais propostas do Plano Diretor não 

obtiveram as condições políticas necessárias para concretização das ações, 

impossibilitando o não cumprimento dos acordos para os repasses financeiros 

imprescindíveis à estadualização e municipalização contidas no documento. 

(PARADA, 2001, p.59). 

 
 

 Com relação ao Município do Rio de Janeiro, este não foi descentralizado. “A 

relação formal se dava em linha direta com o Governo Federal” (PARADA, 2001, p. 

60) e de convênio firmado com o INAMPS para complementação de recursos humanos. 

Logo, continuou mantendo distanciamento em relação ao estado, apresentando 

“[...] postura auto-referida e regionalizando-se internamente” (PARADA, 2001, p. 62). 

 Conclui-se assim, que a condução da Política Estadual de Saúde no Rio de 

Janeiro foi sendo delineada a partir de mudanças pontuais nas três esferas de governo, 

aos quais foram indicando avanços e retrocessos rumo a sua operacionalização. 

 

2.2  - A Secretaria Estadual de Saúde e o SUS 

 

Conforme ressaltado os anos 1980 revelou-se favorável para os movimentos 

sociais, tendo em vista as lutas sociais em torno do processo de redemocratização da 

política e pela construção de um modelo de saúde universal e de dever do Estado. 

Assim sendo, avanços foram sinalizados, dentre os quais o processo de 

descentralização ao qual conforme anteriormente destacado foi sendo impulsionado 

fundamentalmente mediante a implantação do SUDS e posteriormente com o SUS. 

Nesse sentido a proposta de saúde pública universal e de responsabilidade do 

Estado procurou se objetivar a partir da integração de um conjunto de ações e serviços 
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públicos de saúde cuja gestão aponta para a “[...] organização em rede de forma 

regionalizada, descentralizada e hierarquizada” (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 

2013, p. 93). 

Para Gerschman, Castanheira (2013, p. 93) 

 

A diretriz da regionalização aponta para uma organização do sistema voltada 

para a noção de território, ela representa a articulação entre níveis de gestão 

para implementação de políticas, ações e serviços de saúde eficazmente 

baseados em perfis e indicadores regionais que sirvam de sustentação para a 

ordenação racional dos diversos tipos de atendimento em um determinado 

território. Já a diretriz de descentralização busca adequar o SUS à diversidade 

regional transferindo competências de gestão para os municípios, com a 

consequente transferência de recursos financeiros pela União, além de 

cooperação técnica.  

 

 

Assim, enfatizou-se que tanto a regionalização quanto a descentralização devem 

funcionar dentro de um sistema hierarquizado, ou seja, segmentado em níveis de 

complexidade, com definição precisa sobre suas competências (GERSCHMAN, 

CASTANHEIRA, 2013).  

Convém ressaltar que o processo de descentralização e municipalização foi um 

momento cronológico dentro da fase de implementação do SUS, na qual a ênfase se deu 

na descentralização dos serviços para os municípios
59

, tendo em vista a regionalização e 

hierarquização (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013).   

Para Gerschman, Castanheira (2013, p. 94) 

 

A ênfase na dimensão municipalista da descentralização trouxe, sem dúvidas, 

avanços para o SUS, principalmente relacionados às vantagens de colocar a 

responsabilidade pela implementação de políticas públicas em níveis de 

governo mais próximos à fiscalização da população e de aumentar a oferta 

local de serviços públicos.  

 

   

Contudo, o apoio do Governo Federal ao processo de municipalização, fez com 

que os municípios alcançassem “[...] antes dos estados a autonomia de gastos e 

normatização. Os estados, por outro lado, não tiveram incentivos financeiros para 
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 Esse processo se deu por instrumentos normativos “[...] emanados do Ministério da Saúde: As Normas 

Operacionais Básicas (NOBS) – 91,92,93 e 96 que introduziram, respectivamente, o princípio da adesão 

ao SUS; a sistemática de repasse de recursos; as modalidades de habilitação distintas; e novas regras de 

transferência federais” (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013, p. 94). 
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assumir essas novas posições de gestores plenos” (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 

2013, p.95). 

A NOB – 1991, responsável pela operacionalização do SUS, “[...] não deixou 

claro o papel do Estado e facilitou relacionamento direto dos municípios com o 

Governo Federal” (PARADA, 2001, p. 65).  

Assim,  

 

Com a introdução do pagamento por produção previsto na NOB SUS 1/91 para 

hospitais públicos, o governo do estado teve a sua influência reduzida e passou 

a desempenhar, praticamente, a função de repassador de recursos segundo tetos 

estabelecidos, enquanto os municípios alcançaram um contato mais direto com 

o governo federal, por meio de convênios de municipalização (CUNHA, 2001). 

 

 

Convém ressaltar que tal conjuntura marcada pelo retorno de Leonel Brizola ao 

Governo
60

 foi bastante tensionada em decorrência da instabilidade na Secretaria de 

Saúde, tendo em vista as alianças políticas assumidas durante a campanha eleitoral. 

Como consequência, a secretaria tornou-se alvo de negociação política, com a 

substituição dos secretários de saúde por várias vezes (BRAVO, MENEZES, 2008). 

De acordo com Bravo e Menezes (2008, p. 23 apud Parada, 2001; Bravo, 2007), 

esses  

 

[...] profissionais não tinham o compromisso com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e com a Reforma Sanitária. Essas mudanças tinham como objetivo 

manter a base parlamentar na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro 

(ALERJ) e, consequentemente, aprovar projetos e decisões consideradas pelo 

executivo estadual como prioritárias.  

 

 

 Tal fato demonstra que a preocupação com a saúde estava se restringindo aos 

interesses individuais e partidários, tendo em vista que o processo de implantação do 

SUS no Rio de Janeiro já começou evidenciando algumas dificuldades como, por 

exemplo: 

 

Término do Programa Especial de Saúde da Baixada (PESB); não 

concretização da construção dos Hospitais de Saracuruna e Queimados; 

devolução dos Hospitais do INAMPS que foram refederalizados; médicos e 

demais profissionais de saúde insatisfeitos com os baixos salários e as  

condições de trabalho; não definição do papel do estado na operacionalização 

do SUS adotada através da Norma Operacional Básica de 1991(NOB-91), 

facilitando o relacionamento direto dos municípios com o governo federal; 
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 (1991 a 1994). 
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implementação do Conselho Estadual de Saúde com problemas de composição 

(BRAVO E MENEZES, 2008, APUD P. 23PARADA, 2001; BRAVO, 2007). 

 

 Contudo, avanços também foram registrados como:  

 

[...] fortalecimento do Grupo de Socorro de Emergência da Defesa Civil 

(Corpo de Bombeiros); mudança qualitativa do papel da vigilância sanitária; 

criação do Conselho Estadual do Trabalhador e do controle da AIDS; 

fortalecimento da Política de Saúde Mental e mudança na atuação do 
Laboratório Noel Nutels (BRAVO E MENEZES, 2008 P.23, APUD 

PARADA, 2001). 

 

 

Além disso, a conjuntura de 1992 e 1993 marcou uma grave crise na saúde do 

estado do Rio de Janeiro ao qual “[...] resultou na decretação de calamidade pública 

pelo ministro da saúde Jamil Haddad” (BRAVO, MENEZES 2008, P.23 APUD 

BRAVO, 2007), sendo necessária a elaboração de um Plano de Emergência para o 

Estado “[...] com a participação de diversas entidades, mas não foi colocado em prática, 

pois coincidiu com a queda do ministro que solicitou a formulação do plano” (BRAVO, 

MENEZES, 2008 p. 23). 

No decorrer desse processo, o governo de Marcelo Alencar
61

 privilegiou 

fortemente o setor privado, em detrimento da política pública de saúde, ocasionado 

tensionamentos em torno dos Conselhos de Saúde e movimentos ligados à defesa do 

SUS (BRAVO, MENEZES, 2008). 

Há de se destacar, também, que esse governo se aliou ao Governo Federal, rumo 

ao processo de Reforma Gerencial do Estado, durante o mandato do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

Conforme anteriormente sinalizado 

 

A Reforma Gerencial de 1995 resultou na adoção de um novo modelo de 

administração voltada para resultados, ou ‘modelo gerencial’, fundado no 

princípio da eficiência, e novas instituições normativas fundamentais foram 

criadas através da Emenda Constitucional N. 19/98 (PPA, 2012, p.22). 

 

 

Assim sendo, o foco central dessa gestão direcionou-se para a: “terceirização dos 

Recursos Humanos; denúncias e desvios de verbas da saúde; proposta de transformar os 

hospitais públicos em organizações sociais” (BRAVO, MENEZES, 2008, p. 23). 
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 (1995 a1998). 
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Contudo, Anthony Garotinho
62

 balanceou o processo de privatização, 

procurando aprofundar o fortalecimento da saúde rumo à consolidação do SUS, tendo 

em vista que o grupo de gestores da Secretaria de Saúde foi “[...] formado por um grupo 

de assessoria política suprapartidário formado por profissionais comprometidos com a 

Reforma Sanitária” (BRAVO, MENEZES, 2008, p. 23). 

Logo, esse governo destacou-se pelo:  

 

[...] combate a terceirização e a transformação dos hospitais públicos em 

organizações sociais; realização de concurso público para os trabalhadores da 

saúde e contratação imediata; elaboração do Plano Estadual de Saúde, por meio 

do planejamento estratégico; fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde 

(BRAVO, MENEZES, 2008, p. 23). 

 

 
 

Convém ressaltar, que de acordo com relatório de 2001, elaborado pela 

Comissão Especial de Saúde da ALERJ, a situação de saúde desse ano, ficou assim 

evidenciada:  

 

 
[...] ampliação da pobreza, principalmente, na Zona Oeste; a distorção na oferta 

de leitos (por especialidades e por regiões – as áreas mais carentes têm piores 

ofertas de serviços de saúde); insuficiência de unidades de rede básica; 

problemas de recursos humanos; baixa cobertura pela rede básica dos 

programas de Controle da Hipertensão Arterial e do Diabetes; aumento dos 

casos de acidente vascular cerebral com insuficiência renal crônica ou com 

amputação; elevado custo pela desorganização do sistema; desproporção do 

gasto entre Prevenção e Medicina Curativa (BRAVO E MENEZES, 2008, p. 

23). 

 

 

 Diante disso, foram formuladas as seguintes propostas:  

 

[...] aumentar e melhorar a cobertura da rede básica; formular política de 

recursos humanos e acabar com a precarização; implementar o Programa Saúde 

da Família; investir nos pólos de diagnóstico e tratamento; redirecionar os 

leitos da cidade; cumprir a Lei Orgânica da Saúde; respeitar os princípios do 

SUS e acatar as determinações do controle social” (Bravo, 2007, p. 20). 

 

Entretanto, essas propostas foram sinalizadas já quase no término do governo de 

Anthony Garotinho, ficando assim reservadas para o próximo governo, da candidata 
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 Eleito fruto de uma composição entre PDT e PT e demais partidos (PSB, PCB, PC do B), entre os anos 

de 1999 e 2002. 
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Rosinha Garotinho, eleita com o apoio do então ex- Governador, porém sem as alianças 

do governo anterior (BRAVO, MENEZES, 2008).  

A crise na saúde nesse governo se acirra, tendo em vista “[...] o desvio das 

verbas da saúde para programas assistencialistas; não cumprimento do plano elaborado 

para a saúde no governo anterior e pouca valorização do controle social” (BRAVO, 

2007, p.16) 

Em torno desse processo ocorreu a decisão do conselho municipal de saúde do 

Rio de Janeiro de desabilitar o município da gestão plena de saúde
63

, em 3 de março de 

2005 (BRAVO, MENEZES, 2008). 

Tal desabilitação teve como consequência “[...] a requisição pelo Ministério da 

Saúde da gestão de quatro hospitais federais (Lagoa, Ipanema, Andaraí e Cardoso 

Fontes) e duas unidades municipais” (Sousa Aguiar e Miguel Couto) e o estado assumiu 

a gestão da saúde (BRAVO e MENEZES, 2008, p. 24).  

É em torno dessa dinâmica que ocorre a fragilização dos entes federados em 

relação ao repasse dos recursos financeiros e a consequente fragmentação dos serviços 

aos quais vão culminar no processo de regionalização com a NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde, cuja intenção era fortalecer os estados, 

considerando-se formas de investimento, planejamento, programação e controle da 

saúde (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013). 

Contudo, o planejamento regional no âmbito do estado sofreu resistência por 

parte dos municípios, uma vez que os mesmos já haviam adquirido autonomia na 

gestão. 

 

A desigualdade na distribuição de recursos políticos e poder entre os atores é 

agravada e, com isso, tende a favorecer cada vez mais grupos de gestores e 

grupos corporativistas, impedindo que os ideais da reforma se concretizem e 

garantam a centralidade do cidadão no processo decisório (GERSCHMAN, 

CASTANHEIRA, 2013, p.98). 
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 “A condição de Gestão Plena do Sistema (estadual ou municipal) de Saúde concede ao gestor uma 

maior autonomia para a condução do sistema de saúde e, de modo particular, altera a forma de 

participação do Ministério da Saúde no financiamento do SUS e na possibilidade do ente federativo de 

alterar normas sobre contratação e pagamento dentro de sua unidade territorial. Nesse caso, os recursos 

relativos à assistência de média e alta complexidade sob gestão da SES são automaticamente transferidos 

do Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Saúde. Já aqueles referentes à atenção básica e aqueles 

relativos à assistência de média e alta complexidade sob gestão do Município em Gestão Plena do 

Sistema são transferidos do Fundo Nacional para os Fundos Municipais de Saúde” (GERSCHMAN, 

CASTANHEIRA, 2013, p.95).  
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Em face desses obstáculos é que houve a necessidade de “[...] reforçar os 

mecanismos institucionais de negociação e pactuação entre os gestores para que as 

medidas adotadas partissem de compromissos efetuados entre as esferas de gestão” 

(GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013, p. 97). 

É assim que foi aprovado, em 2006, o pacto pela saúde, afirmando a condição da 

regionalização como elemento fundamental do Pacto de Gestão
64

 (GERSCHAMAN, 

CASTANHEIRA, 2013, p. 97).  

Contudo, essa forma de inclusão mais uma vez acabou por fomentar a 

desigualdade na distribuição de recursos financeiros e políticos, uma vez que favoreceu 

grupos de gestores e grupos corporativos aos quais procuravam atender a interesses 

privados, prejudicando a concretização dos ideais da Reforma Sanitária e do SUS 

(GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013, p. 97). 

Além disso, essa forma de pactuação tende a afastar a sociedade do poder 

decisório, pois fortalece os “[...] atores políticos institucionais, como os secretários de 

saúde estaduais e municipais, que passaram a contar com diversas instâncias de 

pactuação” (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013, p. 97).  

Esse contexto em muito vai implicar em limites de operacionalização do SUS, 

que acabaram por “[...] assegurar à burocracia central do Ministério da Saúde a 

preservação de poder” (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013, p. 95). 

Logo, a descentralização operada pelo SUS, continuou se pautando pela efetiva 

concentração de autoridade no Governo Federal, ao qual é o órgão “[...] encarregado das 

funções de financiamento, formulação da política nacional de saúde e coordenação das 

ações intergovernamentais” (MARQUES, ARRETCHE, 2003, p. 60). 

Essa lógica faz com que as políticas dos governos regionais continuem 

dependentes da política e financiamento emanados do Ministério da Saúde. 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar a relação que a 

descentralização/municipalização mantém com a atenção básica e a rede hospitalar, uma 

vez que a primeira é atribuição dos municípios e a segunda “[...] é realizada por diversos 

tipos de prestadores, privados e públicos” (LIMA, ET TAL, 2015, p. 596).  
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 Define as responsabilidades sanitárias do gestor municipal, do gestor estadual e do gestor federal do 

SUS e estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização, regionalização, 

financiamento, planejamento, Programação Pactuada e Integrada (PPI), regulação, participação social e 

gestão do trabalho e da educação na saúde (DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA OS PACTOS PELA 

VIDA, EM DEFESA DO SUS E DE GESTÃO, 2006, p. 13).  
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De acordo com Marques, Arretche (2003, p. 61) 

  

 
A análise da descentralização da política de saúde deve ser desdobrada em duas 

dimensões: os serviços básicos de atenção à saúde e os serviços hospitalares. 

Esta distinção é necessária devido ao desenho institucional da política de saúde 

no Brasil, herdada do modelo adotado durante o regime militar, modelo que 

condicionou a estratégia de descentralização. 
 

  

É imperativo destacar que no Brasil, a provisão pública de serviços hospitalares 

sempre foi historicamente, dependente da rede privada, não havendo quaisquer 

intenções de estatizar a produção dos serviços hospitalares (MARQUES, ARRETCHE, 

2003). 

Logo, “[...] a estratégia brasileira de descentralização consistiu em transferir aos 

municípios a autoridade para contratar, auditar e pagar os provedores privados de 

serviços hospitalares, ainda que contando com recursos transferidos do governo federal” 

(MARQUES, ARRETCHE, 2003, p. 65). 

Percebe-se assim, que a descentralização da política de saúde brasileira não se 

refere à municipalização da rede de alta complexidade com a provisão dos serviços 

hospitalares, mas sim à municipalização da “autoridade para gerir a rede hospitalar” 

(MARQUES, ARRETCHE, 2003, p.65). 

Em relação à Rede de Atenção Básica e apesar das fragilidades decorrentes das 

políticas de cunho preventivo, pode-se afirmar que ocorreu a descentralização da 

provisão e da gestão. 

Entretanto, esse processo é permeado pela articulação entre a esfera pública e a 

privada, na qual as políticas preventivas, de menor custo financeiro, ficam a cargo da 

esfera pública, enquanto que a rede de alta complexidade, fica a cargo da esfera privada, 

mediante a provisão e pagamento dos serviços pelo SUS. Logo, alimenta o processo de 

privatização da saúde pública, uma vez que a lucratividade com a assistência curativa é 

bem maior.   

Dessa forma, pode-se dizer que o que de fato tem ocorrido, apesar dos desafios, 

é a “[...] municipalização da provisão da Atenção Básica, mas não a descentralização 

nem da provisão e nem da gestão dos serviços hospitalares” (MARQUES, ARRETCHE, 

2003, p.65), aos quais dependem da rede privada. 
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Nessa lógica, insere-se o sistema de transferência de recursos, uma vez que a 

política de saúde pública é financiada “[...] basicamente com recursos orçamentários, 

cuja base de arrecadação é diretamente proporcional ao nível de riqueza das regiões 

brasileiras” (MARQUES, ARRETCHE, 2003, p. 61).  

A regra de transferências
65

 de recursos para a saúde direcionada à Rede de 

Atenção Básica, desde 1998, vem sendo calculadas em termos per capita, ou seja, sem 

remuneração de acordo com a produção (MARQUES, ARRETCHE, 2003).  

Mediante a esses critérios e tendo em vista a diferença regional entre os 

municípios, pode-se dizer que apesar do aumento do acesso dos municípios à Rede de 

Atenção Básica, estes continuaram a apresentar desigualdades na provisão dos serviços, 

dada àquela conjuntura de aliança política entre os governos locais e o governo federal, 

aos quais os governos com melhor articulação detinham melhores infraestruturas. 

Em relação à rede de alta complexidade, pode-se dizer que “as regras para as 

transferências federais direcionadas ao pagamento dos procedimentos hospitalares, não 

foram modificadas, isto é, permaneceram sendo calculadas com base no volume de 

procedimentos realizados” (MARQUES, ARRETCHE, 2003, p. 61). 

Logo, “a produção de serviços hospitalares continuou operando sob a forma de 

reembolso a serviços prestados, mecanismo que concentra os recursos naqueles 

municípios que já dispõem de capacidade instalada” (MARQUES, ARRETCHE, 2003, 

p. 67). 

Dessa forma a política de saúde brasileira reflete a política nacional, ao qual até 

o presente momento continua centrada no Governo Federal responsável pelo 

financiamento redistributivo e definidor da política de saúde. 

É em torno dessa lógica e do percurso histórico dado aos governos à política de 

saúde pública brasileira, que seguimos analisando o governo de Sérgio Cabral, a partir 

do ano de 2007. 

Esse governo começa com uma grande ação, tendo em vista a crise na saúde do 

ano de 2005, que é “[...] devolver a gestão plena da saúde ao município do Rio de 

Janeiro” (BRAVO, MENEZES, 2008, p. 24). Neste sentido, algumas prioridades foram 

sendo assumidas pelo Secretário Estadual de Saúde, como por exemplo, 
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 Ocorre através do PAB – “o sistema de transferências federais pelo qual os municípios recebem um 

montante de recursos calculados em termos per capita para executar programas de atenção básica” 

(MARQUES, ARRETCHE, 2003, p. 65). 
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[...] humanização do atendimento; investimento na atenção básica; criação de 

unidades de atendimento pré-hospitalar no [...] município do Rio de Janeiro e 

na Baixada Fluminense; desprecarização do trabalho na saúde com o fim dos 

contratos precários (BRAVO e MENEZES, 2008, p. 24). 

 

 

Entretanto, conforme se pode identificar esse governo adere ao processo de 

contrarreforma do Estado, pautado pelo Plano Diretor da Reforma do Estado. Logo, 

foram implementadas mudanças aos quais vão se direcionar para a privatização da 

saúde pública, considerando-se o contexto das novas formas de gestão. 

De acordo com Andreazzi e Bravo (2014, p.503) 

 
 

Cabral assume denunciando o genocídio na saúde e compromete-se com a 

implantação do projeto das UPAs no Estado, numa articulação mais estreita 

com a agenda federal. Defende o projeto das fundações estatais de direito 

privado para a gestão das unidades públicas. Em 2011, é autor do projeto de lei 

que permite a transferência de unidades estaduais de saúde para a gestão de 

OSs. 

 
 
 

Convém ressaltar que o governador Sérgio Cabral foi eleito em dois mandatos 

consecutivos no Estado do Rio de Janeiro, o primeiro mandato entre 2007 e 2010 e o 

segundo para o período de 2011-2014 (PPA, 2012).  

 Tal gestão governamental procurou promover “[...] uma reforma administrativa, 

reduzindo a estrutura do Estado com o objetivo de melhorar e modernizar a gestão 

pública” (PPA, 2012, p.31), ressaltando-se que na verdade trata-se de uma 

contrarreforma, pois pretende minimizar os gastos com as políticas sociais. 

A ênfase gerencial apostou na eficiência e na promoção do “[...] equilíbrio fiscal 

nas contas do Estado e uma maior integração entre o Governo do Estado, os Municípios 

e o Governo Federal” (PPA, 2012, p. 31), fato este que remonta à gestão do 

Governador, Marcelo Alencar, no âmbito do “Programa Estadual de Desestatização” 

(PPA, 2012, p. 31). 

Quanto ao município do Rio de Janeiro, em 2009, assume a gestão do prefeito 

Eduardo Paes
66

, “[...] aliado de Sérgio Cabral, com orientação privatizante definida” 

(ANDREAZZI, BRAVO, 2014, p. 503).   
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 O mandato de Eduardo Paes na saúde foi marcado, desde o início, pela expansão da atenção básica por 

meio das ‘Clínicas da Família’, que representam uma adaptação da Estratégia Saúde da Família ao 

contexto municipal. A estratégia do município compreendeu a construção de um expressivo número de 

unidades, a reforma de antigos centros de saúde para abrigar equipes de Saúde da Família, a contratação  
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Essa forma de gestão passou a incorporar o Programa Saúde da Família e as 

UPA’s. (ANDREAZZI, BRAVO, 2014, p. 505), cujo modelo segue o mesmo das 

UPA’s estaduais, sendo que no caso do município, desde a origem, as UPA’s “[...] 

foram inauguradas sob a gerência de OS, [...] algumas das quais também assumiram 

Clínicas de Família e, posteriormente, os Centros de Emergência Regional” (CER) 

(LIMA ET TAL, 2015).  

 Convém ressaltar, que as UPA’s estão inseridas num nível de atenção 

intermediária de atenção pré-hospitalar, constituindo-se em “[...] oportunidade para que 

alguns estados assumissem protagonismo na organização de redes ou na prestação direta 

de serviços de urgência” (LIMA ET TAL, 2015, p. 596), conforme ocorrido no estado 

do Rio de Janeiro.  

 Entretanto, a política de saúde pública, prestada pelas UPA’s vai enfatizar 

aspectos que dizem respeito à concretização das propostas contidas no Plano Diretor da 

Reforma do Estado, considerando-se as novas formas de gestão para as políticas 

focalizadas. 

De acordo com Andreazzi, Bravo (2014, p. 504) 

 
 

A implementação da contrarreforma neoliberal do Estado se propõe efetivar a 

execução das políticas públicas por uma ampla gama de instituições ‘não 

governamentais’, ‘não lucrativas’ e voltadas ao desenvolvimento social – 

especialmente em setores não considerados ‘atividades exclusivas de Estado’ 

ou competitivos’, em que a prestação de serviços de saúde está classificada no 

Plano Diretor da Reforma do Estado proposta por Bresser Pereira.  

 

 
Nesse sentido, o atendimento prestado pelas UPA’s deram origem a uma política 

específica do SUS, constituindo-se no programa de excelência da SES e por intermédio das 

novas formas de gestão, fundamentalmente as OS – Organizações Sociais, em se tratando 

do estado do Rio de Janeiro (GERSCHMAN, CASTANHEIRA, 2013). 

Entretanto, é relevante destacar que o contexto de implantação das UPA’s surgiu 

mediante as dificuldades encontradas na Rede de Atenção Básica67 e na Rede de Alta 

                                                                                                                                                                          
de Organizações Sociais (OS) para gerir as Clínicas de Família, o recrutamento de profissionais de saúde 

por meio das OS, e o desenho de ‘carteiras de serviços’ de atenção básica, incluindo procedimentos de 

apoio diagnóstico e medicamentos (LIMA ET TAL, 2015, p. 603). 
67

 É compreendida como sendo “um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde” (Nova Política de Atenção Básica / PORT.2488/10/2011). Além 

disso, possui como parâmetros norteadores a participação e a integração das ações, bem como a  
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Complexidade68, uma vez que o atendimento das reais necessidades de saúde está 

relacionado a fatores históricos e estruturais assim como, políticos e institucionais, mediante 

a relação existente entre a esfera pública e a privada de atenção à saúde (LIMA ET TAL, 

2015).  

Nesse âmbito, considera-se que a Atenção Básica se refere às políticas de “[...] 

menor custo e consumidas eminentemente pela população pobre, com baixo poder de 

vocalização e mobilização política” (GOTTEMS, PIRES, 2009, p. 192), interferindo 

muito pouco na relação pública e privada das políticas sociais. 

Já a rede de alta complexidade envolve uma gama de procedimentos, aos quais 

envolve fundamentalmente alta tecnologia e custo, tendo em vista o acesso da 

população a serviços qualificados e integrados aos demais níveis de atenção à saúde 

(GOTTEMS, PIRES, 2009, p. 192). 

É em torno da relação pública e privada e do embate de interesses entre seus 

atores políticos que o atendimento das necessidades de saúde das frações da classe 

trabalhadora, permaneceram fragilizadas e concentradas num modelo de atenção ainda 

centrado na prática curativa. 

Apesar do avanço legal do SUS, pode-se afirmar que ele vem sendo forjado 

constantemente atendendo aos interesses capitalistas, “[...] marcado pela hegemonia dos 

interesses da corporação médica, das indústrias e dos serviços privados de saúde” 

(GOTTEMS, PIRES, 2009, p. 191).  

É nesse sentido, que as UPA’s inseridas numa rede de atenção intermediária vão 

surgir para tentar suprir as demandas de saúde da classe trabalhadora, procurando dar 

suporte tanto à rede de atenção básica quanto a de alta complexidade, porém 

fundamentalmente, apresentando fragilidades decorrentes da prioridade de atendimento 

condizente aos interesses da ordem capitalista, mediante a gestão privada pelas 

Organizações Sociais. 

2.3 – A Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ a serviço dos objetivos da 

contrarreforma pelo projeto de implantação das UPA’s 

 

                                                                                                                                                                          
reorganização dos serviços de saúde pautados pela  Estratégia Saúde da Família e pela Unidade Básica de 

Saúde (GOTTEMS, PIRES, 2009, p. 191). 
68

 “Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 

propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde 

(atenção básica e de média complexidade)” (CONASS, 2007, p. 18).  
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Atualmente a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ é o 

órgão do Governo do Estado responsável por formular, implantar e gerenciar as 

políticas de saúde, o que inclui o assessoramento aos municípios, a programação, o 

acompanhamento e a avaliação das ações e atividades de saúde (SES/RJ). 

De acordo com seu próprio discurso político afirma que tem por missão: 

Formular, implantar e gerenciar as políticas públicas de Saúde no Estado do Rio de 

Janeiro (SES/RJ). 

E por visão: Ser reconhecida como gestora do SUS no Estado do Rio de Janeiro, 

capaz de garantir a saúde como direito de cidadania e promover a defesa da vida 

(SES/RJ), apresentando como valores: Humanização, Transparência, Ética, Probidade, 

Responsabilidade, Gestão democrática e participativa, Compromisso e Inovação 

(SES/RJ). 

Contudo, convém ressaltar que tanto a visão quanto a missão diz respeito a 

aspectos ideológicos que vão guiar e definir estratégias empresariais em torno de metas, 

na qual são assentadas diretrizes que irão conduzir sua organização e a projeção de sua 

imagem.  

Conforme pode se perceber é um discurso ideológico empresarial na qual as 

instituições governamentais e não governamentais tem se apropriado para atingir os 

seus reais objetivos alicerçando a forte tendência de parcerias público-privadas, 

condizentes com a contrarreforma.  

No âmbito do estado, a Secretaria Estadual de Saúde é a responsável pela 

operacionalização dos Sistemas de atenção à saúde, ao qual são definidos, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), como o conjunto de atividades que promovem, 

restauram e mantém a saúde da população, em nível adequado e distribuído de forma 

equitativa (SES/RJ). 

Porém, cabe ressaltar que a partir de 1993, a OMS em conjunto com o Banco 

Mundial
69

 passou a operar com propostas de políticas de saúde homogêneas e de acordo 

com a doutrina neoliberal de se adequar a política às “prioridades do ajuste fiscal” ( 

LIMA, p.231). 

Desse modo até que ponto o discurso político dos principais agentes de 

desenvolvimento conseguem atender às reais demandas de saúde da população, tendo 
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 Ver Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento de 1993 do Banco Mundial. 
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em vista a redução acentuada dos recursos destinados às políticas sociais às quais se 

redirecionam para atender ao grande capital.  

Apesar de ter como missão a formulação e implantação da política de Atenção à 

Saúde do Estado (SES/RJ), sendo composta pelas áreas de Superintendência de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, Superintendência de Atenção Básica, 

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação, Superintendência de 

Regulação e Coordenação Geral da Central de Transplantes, além da Coordenação da 

Hemorrede do Estado, exercida pela Direção do HEMORIO (SES/RJ); 

operacionalmente verifica-se que tais políticas tem se mostrado ineficazes para atender 

às demandas da população, pouco se configurando em uma saúde pública universal e de 

qualidade.  

Mediante a tais desafios é que além dessas áreas, passou a abranger também os 

atendimentos operacionalizados pelas UPA’s, consideradas estabelecimentos de saúde 

de complexidade intermediária, situadas entre a Atenção Básica à Saúde e a Rede 

Hospitalar. 

É importante considerar que é a partir dessa proposta de atendimento 

intermediário que a Secretaria Estadual de Saúde passa efetivamente a conduzir a 

política de saúde no estado, fazendo parte da Política Nacional de Atenção às Urgências 

- PNAU
70

, cujo objetivo é “fundamentar as ações em nível federal, estadual e 

municipal” (GRANJA, 2013, p. 2), mediante a organização das Redes de Atenção à 

Saúde - RAS.  

Como movimento precursor desse processo cabe destacar a RBCE – Rede 

Brasileira de Cooperação em Emergência
71

, criada em 1995, ao qual consistiu em grupo 

técnico e propositor, que iniciou a discussão em torno dos atendimentos de urgência 

sendo identificado como um importante ator na formulação da PNAU (O’DWYER, 

2010). 
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 “A Política Nacional de Urgência (PNAU) teve como marcos o financiamento federal, a 

regionalização, a capacitação dos profissionais, a gestão por comitês de urgência e a expansão da rede” 

(O’DWYER, 2010, p. 2395). 
71

 Cumpriu papel de representação de interesses organizados da corporação médica na luta pela 

assistência às urgências. (O’DWYER, 2010). 
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O discurso político dessa proposta de atendimento à saúde é permeado pela 

observância da frágil concretização do SUS
72

 e de seus desafios
73

 em torno da 

universalidade do atendimento, ao qual se alia ao aumento das demandas das 

necessidades de saúde da classe trabalhadora contemporânea, uma vez que se torna fato 

concreto a “[...] sobrecarga de atendimentos nas portas hospitalares em consequência ao 

aumento de acidentes, violências e doenças crônicas” (GRANJA, 2013, p.7). 

Sendo assim, a dinâmica pela qual foi criada a PNAU reflete a estrutura histórica 

da política de saúde brasileira
74

, assim como, as consequências que se seguiram à crise 

nesse setor, especificamente a partir do ano de 2005, aos quais fizeram com que os 

serviços de emergência sofressem “[...] o maior impacto da desorganização do sistema, 

se tornando o alvo preferido para as críticas ao modelo nacional de assistência à saúde” 

(O’DWYER, 2010, p. 2397).  

Para dar suporte às fragilidades decorrentes das demandas de urgência e 

emergência, é que as UPA’s foram criadas estrategicamente, integrada a um nível de 

complexidade intermediária, ou seja, “[...] entre as Unidades Básicas de Saúde e as 

portas de urgência hospitalares, compondo uma rede organizada de atenção às 

urgências” (SCOFANO, 2012, p. 20). 

É importante destacar, que nessa lógica, a perspectiva intermediária de criação 

das UPA’s 

 

[...] não se enquadram na hierarquização proposta pelo SUS, que concebe o 

setor primário através da atenção básica, o setor secundário através dos centros 

especializados e a atenção terciaria composta pelos hospitais, que deveriam 

atender questões mais complexas de saúde. (SOUZA, 2012, p. 86). 

 

 

 

Mediante a esse contexto, na qual as UPA’s foram criadas e inseridas em um 

nível intermediário de atenção é que ressaltamos a primeira iniciativa organizacional ao 

qual deu origem e sustentou o processo de implantação das UPA’s, a partir de 2007: a 
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 “O SUS foi conduzido na década de 90 sob pressões para contenção de gastos com pessoal, em um 

contexto em que predominou uma agenda adversa à expansão do funcionalismo público e favorável à 

expansão de mecanismos de mercado” (O’DWYER, 2010, p. 2399). 
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 A fragmentação do sistema, com mecanismos de regulação e monitoramento ainda insuficientes, a 

baixa resolutividade da Atenção Básica, que dificulta e efetivação do seu papel como ordenadora da rede, 

e a dificuldade de organizar uma governança regional a partir de necessidades do território e da decisão 

conjunta e cooperativa entre os três entes federativos (GRANJA, 2013, p. 21). 
74

  Considera-se a relação existente entre a perspectiva pública e a privada de atendimento às necessidades 

de saúde (MENICUCCI, 2007). 
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fusão entre a Secretaria de Estado de Saúde – SES - e a de Defesa Civil com a criação 

da SESDEC – Secretaria de Estado de Saúde e de Defesa Civil (LIMA ET TAL, 2015), 

ao qual fazem parte da PNAU. 

Foi a partir da criação dessa secretaria que o SAMU 192 – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - pode se expandir “[...] na região metropolitana sob  

responsabilidade estadual e comando do corpo de bombeiros” (LIMA ET TAL, 2015, p. 

602). 

De acordo com O’Dwyer (2010, p. 2398), o SAMU 192 “[...] disponibilizava um 

novo serviço, propunha a regulação do sistema, a qualificação dos profissionais, além 

de ser observatório da rede”. 

 Para tanto, entrou em sua composição a Central de Regulação Médica de 

Urgências, responsável por receber os pedidos de atendimento de urgência da população 

ou de profissionais de saúde, sendo os mesmos avaliados e estratificados de acordo com 

a gravidade, além de dispor do componente assistencial “[...] que comporta as 

ambulâncias básicas e avançadas” (O’DWYER, 2010, p. 2396). 

  Com a implantação das UPA’s, considerada um serviço de atendimento de 

urgência pré-hospitalar fixo da PNAU é que ocorre a efetiva integração entre as mesmas 

e o SAMU 192, mediante a “[...] proposição de um novo espaço de atenção, além da 

regionalização e qualificação da atenção, e da interiorização com ampliação do acesso, 

com vista a equidade” (O’DWYER, 2010, p. 2401), diferenciando-se assim, dos demais 

serviços de pronto atendimento. 

Inicialmente a Corporação dos Bombeiros passou a integrar uma grande parte da 

contratação dos profissionais das UPA’s, sendo tal fato justificado pela relevância dada 

à Corporação na prestação e gestão dos serviços e pela experiência na atenção pré-

hospitalar móvel às urgências e também pela possibilidade de fixação desses 

profissionais, mediante contrato de trabalho, realizado por concurso público (LIMA ET 

TAL, 2015).  

Entretanto, em torno de todo o processo organizacional de implantação das 

UPA’s, convém ressaltar a ênfase política que permeou o referido projeto no Rio de 

Janeiro, uma vez que, conforme já destacado o estado vivenciou implicações históricas 

e políticas intergovernamentais em torno da construção do Sistema Estadual de Saúde, 

ao qual em muitas vezes foram privilegiados interesses políticos e privados. 
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Nesse âmbito, o contexto político de implantação das UPA’s no estado foi 

extremamente facilitado pela aliança existente entre o Governo Federal personificado 

pelo presidente Lula (PT) e pelo Governo Estadual, personificado pelo Governador 

Sérgio Cabral (PMDB), mediante a forte oposição desse governo à gestão municipal do 

então prefeito César Maia (PFL) (LIMA ET TAL, 2015). 

A política de saúde pautada pela implantação das UPA’s no estado, vão se 

configurar em importante estratégia do Secretário Estadual de Saúde, visto que a 

implementação de postos que funcionassem 24 horas, ficaria a cargo da atenção 

primária, logo, de âmbito dos municípios (LIMA ET TAL, 2015).  

Com a proposta de implantação das UPA’s funcionando 24 horas, o governo 

estadual não necessitaria do apoio da prefeitura, visto que até então havia divergência 

política entre estado e município representado pelos partidos políticos do PMDB e do 

PFL, ou seja, pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito, César Maia (LIMA ET 

TAL, 2015). 

Assim sendo, o projeto de implantação das UPA’s evidenciou maior centralidade 

à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, tendo em vista a gestão da política de 

urgência pré-hospitalar, logo, garantindo maior visibilidade política às ações de saúde e 

fundamentalmente mantendo a aliança com o Governo Federal, dada a coerência com a 

política de saúde adotada (LIMA ET TAL, 2015). 

O estado, então, passa a assumir a responsabilidade no atendimento das 

urgências, priorizando a capital e a Baixada Fluminense (LIMA ET TAL, 2015).   

De acordo com Lima et tal (2015, p. 599) 

 

Outro ponto favorável à formulação da proposta diz respeito à existência de 

soluções técnicas – as estruturas modulares dos contêineres – que 

possibilitaram a instalação rápida e a prestação de serviços em áreas de fácil 

acesso e grande circulação. Ressalta-se, ainda, o acúmulo institucional 

propiciado por meio de experiências prévias, tais como: a da equipe dirigente 

que assume a Secretaria de Estado de Saúde em 2007, quanto à utilização de 

ferramentas de gestão hospitalar; a da equipe técnica da secretaria de saúde, na 

prestação de serviços de emergência em unidades próprias; a do Corpo de 

Bombeiros do RJ que, desde 1986, atuava na atenção pré-hospitalar móvel às 

urgências. 

 

 

As UPA’s, enquanto projeto político foram sendo implantadas e expandidas 

mediante determinação do Ministério da Saúde, sendo considerada política de 



73 

 

prioridade do Governo Lula
75

 (SCOFANO, 2012), ao qual no âmbito do estado do Rio 

de Janeiro marcou a aliança com o Governo Estadual, visto o protagonismo da 

Secretaria Estadual na condução dessa política (LIMA ET TAL, 2015). 

Tal prioridade conformada pelas superlotações nas emergências hospitalares 

com visibilidade política negativa, mediante ao modelo de assistência à saúde centrada 

nos serviços e não nas demandas é que as UPA’s foram pensadas, configurando-se 

como “[...] unidades de saúde não hospitalares com complexidade intermediária que 

visam estabelecer a relação das unidades básicas de saúde e da Estratégia Saúde da 

Família com a rede hospitalar” (SILVA ET TAL, 2012, p. 446).  

Em torno de suas principais atribuições destaca-se o funcionamento por 24hs, a 

classificação de risco, a resolução de casos de média complexidade, a retaguarda às 

Unidades Básicas e a estabilização dos casos graves, ao qual dependendo da 

necessidade deverá ser encaminhado para os hospitais (SILVA ET TAL, 2012), 

devendo o paciente ser regulado para a vaga por uma Central de Regulação. 

Nesses moldes, percebe-se que há uma grande expansão em torno da proposta 

das UPA’s, visto que entre os anos de 2007 e 2008 foram implantadas 20 UPA’s, “[...] 

sendo 15 na capital, 4 na Baixada Fluminense (1 em Belfort Roxo, 2 em Duque de 

Caxias e 1 em Nova Iguaçu) e 1 em Barra Mansa, todas sob Administração Direta do 

estado” (LIMA ET TAL, 2015, p. 602).  

Já entre o período de 2009 e 2010, torna-se emblemática a “[...] coalizão 

político-partidária conformada com a eleição do Prefeito Eduardo Paes (PMDB) na 

capital” (LIMA ET TAL, 2015, p. 602). 

Logo, é firmado o acordo político entre as três esferas federativas, aos quais vão 

repercutir “[...] na organização da atenção às urgências no estado” (LIMA ET TAL, 

2015), resultando em iniciativas estaduais e parcerias, aos quais vão ratificar ainda mais 

a união entre a política de saúde adotada e a defesa civil (LIMA ET TAL, 2015). 

É em torno de tal aliança política entre os três entes federativos, que se torna 

perceptível o grande incentivo do governo brasileiro em torno da assistência à saúde 

intermediária, visando “desafogar” as emergências hospitalares e fundamentalmente 

adotar uma política de saúde que esteja de acordo com a ordem econômica, 

considerando-se os objetivos da contrarreforma. 

Para Lima et tal ( 2015, p. 603) 
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 Portaria 1.863 de 29 de setembro de 2003. 
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Percebeu-se, a partir desse momento, maior influência do Ministério da Saúde 

na implantação das UPA no RJ, por meio da publicação de novas portarias e 

repasse de recursos de investimento e custeio. Embora a participação do estado 

no financiamento das UPA tenha permanecido significativa, as diretrizes 

federais estimularam a negociação regional e a adesão municipal e provocaram 

uma reorientação da política. 

 

 

 

 No decorrer do ano de 2011, a SESDEC foi desmembrada ocorrendo 

gradativamente a redução da participação dos bombeiros “[...] na gestão e prestação de 

serviços nas UPA’s estaduais (LIMA ET TAL, 2015, p. 604), dando lugar ao modelo de 

transferência para as novas formas de gestão, fundamentalmente as Organizações 

Sociais. 

   Logo, a SAMU 192 passou a ficar “[...] sob o comando da Secretaria de Defesa 

Civil” (LIMA ET TAL, 2015, p. 604). 

 Em relação aos recursos humanos, Lima et tal ( 2015, p.604) afirma que, “[...] 

parte dos profissionais atuou em regime de cessão para a SES; porém, paulatinamente, 

houve diversificação de contratação de médicos e enfermeiros por outros tipos de 

vínculos” , fato esse, ocorrido principalmente quando da transferência de gestão para as 

Organizações Sociais, ao qual fragilizou o concurso público
76

 mediante a contratação 

por intermédio de indicação e processos seletivos simplificados. 

 Em síntese, em torno da PNAU, pode-se concluir que até início do ano de 2013, 

ocorreu uma forte expressão de serviços inerentes às diversas formas de atendimento e 

de gestão como: “[...] as unidades de atenção básica (Clínicas da Família, centros e 

postos de saúde); o componente pré-hospitalar móvel (SAMU; central e ambulâncias); o 

componente de atendimento pré-hospitalar fixo (UPA e CER); as emergências 

hospitalares” (LIMA ET TAL, 2015, p. 605).  

Entretanto, ainda assim continuaram os problemas em torno da resolubilidade e 

integração entre os níveis de atenção à saúde, principalmente no que tange ao discurso 

político da necessidade de implantação das UPA’s, ao qual configurada num nível 

intermediário de atenção necessita para o seu desempenho do funcionamento e da 
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 Enquanto a seleção dos bombeiros era dependente de concurso público ou de transferência de 

profissionais para as UPA, a dos demais médicos e enfermeiros ocorria por meio de processos seletivos 

simplificados. Outros tipos de profissionais (como técnicos de enfermagem) possuíam vínculos diversos e 

os serviços de apoio diagnóstico (radiologia, laboratório) ou logístico (limpeza) eram terceirizados 

(LIMA ET TAL, 2015, p. 604). 
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articulação com a rede básica e a hospitalar, assim como de demais prerrogativas 

constantes na legislação que regulamenta a implantação as UPA’s.  

Assim, “[...] apesar de um discurso em prol da atenção básica, pouco se tem 

avançado no sentido de materializar uma política de saúde pautada pela prevenção a 

agravos e promoção da saúde” (SOUZA, 2012, p.86). 

Tampouco, há investimentos em torno da assistência à saúde de alta 

complexidade, fato esse, verificado na mídia e em redes sociais, considerando-se o 

descaso e sucateamento dos atendimentos da rede hospitalar. 

Entretanto, convém ressaltar mais especificamente a proposta legal das UPA’s, 

ao qual têm como centralidade a regionalização estratégica e a qualificação da atenção, 

prestando atendimento em conformidade com a lógica de acolhimento
77

 e classificação 

de risco
78

, observadas as seguintes diretrizes, de acordo com a Portaria n° 342, de 4 de 

março de 2013: 

I - funcionar de modo ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em 

todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos; e 

II - possuir equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte. 

Além disso, lhes são conferidas as seguintes competências (Portaria n° 342, de 4 

de março de 2013):  

I - acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento na 

UPA 24h; 

II - articular-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades 

hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de 

atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores 

instalados na região;  

 III - prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos 
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 O acolhimento é “um dispositivo de intervenção que possibilita analisar o processo de trabalho em 

saúde com foco nas relações e que pressupõe a mudança das relações profissional/usuário/rede social e 

profissional/ profissional por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, 

reconhecendo o usuário como sujeito e como participante ativo no processo de produção da saúde” 

(ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA, 2009, p. 17). 
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 “O processo de triagem classificatória deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, 

mediante treinamento específico e utilização de protocolos preestabelecidos e tem por objetivo avaliar o 

grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando os em ordem de prioridade para o atendimento” 

(PNAU, 2006, p. 77).  
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casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 

investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou 

não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade; 

IV - fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à 

Saúde; 

V - funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 

192; 

VI - realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 

menor gravidade; 

VII - realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 

adequados aos casos demandados à unidade; 

VIII - prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) 

horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos; 

IX - manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) 

horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

X - encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais 

reguladoras os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) 

horas de observação, conforme definido no inciso IX do "caput"; 

XI - prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 

hierarquizado, regulado e integrado à RUE
79

 a partir da complexidade clínica, cirúrgica 

e traumática do usuário; 

XII - contrarreferenciar para os demais serviços de atenção integrantes da RUE, 

proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde 

individual e coletivo; e 

XIII - solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou 

complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da unidade. 

Para tanto, as UPAS são classificadas em portes, de acordo com o quadro 

abaixo: 

DEFINIÇÃO DOS PORTES APLICÁVEIS ÀS UPA 24H 

DEFINIÇÃO 

DOS 

PORTES 

POPULAÇÃO 

DA ÁREA DE 

ABRANGÊNCI

ÁREA 

FÍSICA 

MINÍM

NÚMERO DE 

ATENDIMENTO

S MÉDICOS EM 

NÚMERO 

MÍNIMO 

DE 

NÚMERO 

MÍNIMO 

DE 

NÚMERO 

MÍNIMO DE 

LEITOS DE 
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 Rede de urgência e emergência. 
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APLICÁVEI

S ÀS UPA 

24H 

A DA UPA A 24 HORAS MÉDICO

S DAS 

7HS ÀS 

19HS 

MÉDICO

S 19HS 

ÀS 7HS 

OBSERVAÇÃ

O 

PORTE I 

50.000 a 100.000 

habitantes 700 m² 

Média de 150 

pacientes 2 médicos 2 médicos 7 leitos 

PORTE II 

100.001 a 

200.000 

habitantes 1.000 m² 

Média de 250 

pacientes 4 médicos 2 médicos 11 leitos 

PORTE III 

200.001 a 

300.000 

habitantes 1.300 m² 

Média de 350 

pacientes 6 médicos 3 médicos 15 leitos 

Fonte: Portaria 342 de 4 de março de 2013. 

Os recursos para construção das UPA’S se originam: 

 

[...] 50% do custeio mensal sob de responsabilidade do Ministério; os outros 

50% para Estado e Município. Sendo que o Estado tem que colocar, no 

mínimo, 25% -– e o Município no máximo 25%. Essa questão do 

financiamento é pedra angular pois a sustentabilidade da proposta de rede está 

fortemente ligada a capacidade de acrescer recursos à proposta nos três níveis 

da federação. Uma constatação feita pelos gestores federais é que apesar da 

indução federal persiste um sistema fragmentado; não há uma relação de 

complementariedade entre as unidades componentes das redes, mas sim uma 

relação conflitiva que torna a rede ainda mais fragmentada (REDE DE 

ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, p. 41). 

 

 

 Soma-se a isso a gestão ao qual está sendo transferida gradativamente para os 

novos modelos de gestão, no caso do Rio de Janeiro, para as OS’s – Organizações 

Sociais - articulando-se assim, ao processo de contrarreforma do Estado, conforme 

anteriormente sinalizado. 

 No Rio de Janeiro as UPA’s começaram a ser “[...] implantadas em 2007, sob 

gestão estadual durante o 1º mandato do Governo Cabral, sendo a primeira construída 

na Maré” (MATTOS, 2012, p.99). 

No âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, atualmente 

existem 29 Unidades, muitas delas geridas por Organizações Sociais.  

Contudo, conforme já destacado, as UPA’s estão em crescimento contínuo, com 

“[...] 650 Unidades em andamento, considerando as que estão em construção, sendo que 

156 realizam atendimento” (SCOFANO, 2012). 

 Porém, apesar da expansão do modelo pré-hospitalar fixo, centrado nas UPA’s, 

com todo o respaldo legal, essa tem deixado a desejar, uma vez que não houve efetiva 
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resolução política que pudesse dar conta da saúde preventiva e nem quanto à rede de 

alta complexidade, uma vez que a prática curativa ainda impera no país. Tal fato 

agravou-se ainda mais, se levarmos em consideração que a gestão pública tem sido 

progressivamente transferida para as Organizações Sociais e outras instituições do 

chamado “terceiro setor”. 

Sobre os novos projetos de gestão, pautados em uma lógica gerencial de gestão 

do Estado, ressaltamos a criação das Organizações Sociais pela Lei 9637 de 15 de maio 

de 1998; as Organizações Sociais de Interesse Público aprovada pela Lei Federal 9790 

de 23 de março de 1999 e as Fundações Estatais do Direito Privado que corresponde ao 

projeto de Lei complementar 92 enviado ao Congresso Nacional em junho de 2007 

(MATTOS, 2012). 

Para tanto, no próximo item aprofundaremos o debate acerca do “terceiro setor”, 

visto que integra o processo de contrarreforma em curso e mais especificamente o 

modelo pautado pelas Organizações Sociais, que é o preferível para o gerenciamento 

das UPA’s do estado do Rio de Janeiro.  

 

2.4 – O “Terceiro Setor” e a legitimação da implantação das UPA’s geridas pelas 

Organizações Sociais  

 

No contexto analisado é importante considerar que a conjuntura a partir dos anos 

1990 vem sendo marcada pelos objetivos da contrarreforma estatal e pelo aumento das 

necessidades de saúde, considerando-se que a política de saúde brasileira sempre se 

constituiu de dois segmentos: o público e o privado (MENICUCCI, 2007), sendo que na 

conjuntura atual tem se verificado o fortalecimento da esfera privada, mediante as novas 

formas de gestão.  

Nesse âmbito, as políticas de seguridade social passaram a ser alvo privilegiado 

das políticas de ajuste condensadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

– PDRE/1995 (BRAVO, 2009), visto que foram utilizados argumentos de que há uma 

crise do Estado, quando efetivamente a crise refere-se ao movimento do capital. 

Mediante a chamada “crise do Estado” é que se configura a nova gestão pública 

com a “[...] combinação entre a flexibilização da gestão e o aumento da 

responsabilização da administração pública” (SANO; HIRONOBU, 2008, p. 66), ao 

qual passa a ser transferida para as Organizações do “terceiro setor”. 



79 

 

Nessa lógica passaram a ser utilizados mecanismos institucionais baseados no 

controle e nos resultados como forma de argumentar perante o que ficou constatado na 

visão do então ministro Bresser Pereira, quando da formulação do PDRE/1995: 

 

[...] um sistema de administração que realça [...] os piores elementos do 

modelo burocrático, com o reforço da lógica dos procedimentos, a 

uniformização e o “engessamento” da estrutura dos órgãos públicos e da 

política de pessoal, somados ao baixo controle público da burocracia. 

 

 

 

 

Mediante a tais argumentos é que a agenda de contrarreformas operadas pelo 

Banco Mundial aos países periféricos foi sendo impulsionada e condicionada tendo em 

vista atender aos objetivos da ordem capitalista, em detrimento das conquistas sociais, 

uma vez que a realidade concreta refere-se à crise do capital, na qual o Estado está a 

serviço dessa ordem.   

E, para alcançar objetivos capitalistas e manter a ordem social,  

 

[...] o aparelho estatal deveria fortalecer o corpo burocrático ao mesmo tempo 

em que se criaria um modelo de gestão orientado por resultados e baseado na 

contratualização, seja com os órgãos internos ao aparelho estatal, seja com 

entes públicos não estatais, por meio daquilo que foi chamado de organizações 

sociais (OS) (SANO; ABRUCIO, 2008, p.66). 

 

 

É nessa lógica que passam a ser inseridas as novas articulações público-privadas, 

que teoricamente de acordo com a proposta do Banco Mundial proporcionaria “[...] 

contenção de custos, melhor qualidade de serviços, ampliação da cobertura e superação 

de iniquidades, seja no financiamento, seja na provisão de serviços para atender às 

necessidades das populações” (ALMEIDA, 2015, p. 224).  

Porém, o que se observa é uma política totalmente adversa ao que teria sido 

proposto uma vez que o que tem se verificado é uma política de contrarreformas, na 

qual o “[...] Estado brasileiro vem redimensionando suas ações nas políticas sociais, 

dando ênfase a uma política focalista, assistencial e privatista” (CORREIA, SANTOS, 

2015, p. 35). 

 Desse modo, avanços importantes garantidos pela Constituição Federal de 1988, 

principalmente no que se refere à garantia da saúde pública universal e de dever do 
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Estado, estão sendo solapados, mediante o fortalecimento da perspectiva privada, 

principalmente no que se refere aos novos modelos de gestão, a base desse processo. 

Contudo, cabe destacar que esses novos modelos de gestão estão inseridos na 

lógica do chamado “terceiro setor
80

”, uma vez que o discurso remete à “[...] superação 

da bipolarização liberal entre Estado e mercado, entre público e privado” (MONTAÑO, 

2010, p. 135). 

Porém, o termo designado “terceiro setor” é um termo ideológico, forjado nas 

ideias, que vai além da bipolarização existente entre o público e privado, procurando 

segmentar a realidade social em três esferas, na qual o Estado se mantém como um setor 

exclusivamente público; o mercado como setor exclusivamente privado e o “terceiro 

setor”, como a sociedade civil, fazendo a articulação entre o Estado e o mercado 

(MONTAÑO, 2010). 

A sociedade civil assim mistificada no chamado “terceiro setor” passa a 

desenvolver atividades que antes eram de competência da esfera estatal, trazendo a 

aparência de um setor popular, sem contradições de classe e em oposição ao Estado, 

tido como ineficiente e burocrático e; ao mercado, orientado apenas pela lógica da 

lucratividade. 

Contudo, a distinção da realidade entre três esferas, na qual a sociedade civil 

aparenta um todo homogêneo, alimenta os propósitos da contrarreforma, pois contribui 

para a segmentação da realidade social, fazendo com que as mesmas aparentam estar 

desarticuladas da totalidade social (MONTAÑO, 2010).   

Logo, o que se verifica é que os três setores: Estado, mercado e sociedade civil - 

se complementam e interagem para atender aos objetivos da ordem capitalista, 

principalmente no que tange ao processo de desresponsabilização do Estado com as 

expressões da “questão social” (MONTAÑO, 2010). 

O Estado passa a transferir para as organizações do chamado “terceiro setor” 

políticas sociais, por intermédio de parcerias público-privadas, ao qual compreende 

organizações não governamentais, assim como, organizações sem fins lucrativos, 

fundações empresariais, atividades voluntárias, instituições filantrópicas e outras, dada a 

complexidade do termo (MONTANÕ, 2010). 

Para Montaño (2010, p. 199) 
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 Para os teóricos neoliberais o terceiro setor compreende “[...] às organizações de uma ‘sociedade civil’ 

autonomizada do Estado e do mercado e desarticulada do processo histórico de reforma do capital” 

(MONTAÑO, 2010, p. 183). 
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[...] as organizações do chamado ‘terceiro setor’ não tem condições de 

autofinanciamento e dependem particularmente da transferência de fundos 

públicos para o seu funcionamento mínimo. Esta transferência é chamada, 

ideologicamente, de ‘parceria’ entre o Estado e a sociedade civil, com o Estado 

supostamente contribuindo, financeira e legalmente, para propiciar a 

participação da sociedade civil. 

 

 Além disso, o termo “parceria” procura encobrir a desresponsabilização
81

 do 

Estado com as expressões da “questão social”, procurando 

 

[...] parecer como um processo apenas de transferência desta função e 

atividades, de uma esfera supostamente ineficiente, burocrática, não 

especializada (o Estado), para outra supostamente mais democrática e 

participativa e mais eficiente (o ‘terceiro setor’) (MONTAÑO, 2010, p. 199, 

200).  

 

 

 Contudo, essa parceria é estratégica na redução dos gastos sociais, uma vez que 

as Organizações da Sociedade Civil com suas políticas focalizadas não sofrem pressões 

por demandas políticas democráticas e de cunho universal (MONTAÑO, 2010). 

 De acordo com Montaño (2010, p. 23): 

 

O motivo é fundamentalmente político-ideológico: retirar e esvaziar a 

dimensão de direito universal do cidadão quanto a políticas sociais (estatais) de 

qualidade, criar uma cultura de autoculpa pelas mazelas que afetam a 

população, e de auto-ajuda e ajuda mútua para seu enfrentamento; desonerar o 

capital de tais responsabilidades e, por outro, a partir da precarização e 

focalização (não-universalização) da ação social estatal e do ‘terceiro setor’, 

uma nova e abundante demanda lucrativa para o setor empresarial.  

 

Sendo assim, é no contexto de transferência de responsabilidades para as 

Organizações da Sociedade Civil, que trataremos sobre a legitimação das UPA’s pelas 

Organizações Sociais, destacando-se que cabe “[...] à máquina estatal a regulação e o 

financiamento básico desse processo” (SANO; ABRUCIO, 2008, p. 68).  

Assim sendo, as OS devem procurar atingir dois objetivos: 

 

(1) garantir autonomia, flexibilidade e maior responsabilidade para os 

dirigentes desses serviços; e (2) levar ao incremento do controle social dessas 

entidades, fortalecendo práticas que aumentem a participação da sociedade na 

                                                           
81

 ”O Estado, dirigido pelos governos neoliberais se afasta parcialmente da intervenção social, porém é 

subsidiador e promotor do processo ideológico, legal e financeiro de ‘transferência’ da ação social para o 

‘terceiro setor’” (MONTAÑO, 2010, p. 235). 
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formulação e na avaliação do desempenho da OS, ampliando a parceria entre o 

Estado e a sociedade (SANO; ABRUCIO, 2008, p. 68). 

 

  

 Segundo Lei Federal criada por intermédio da medida provisória nº 1591 de 9 de 

outubro de 1997, ao qual deu origem à lei 9637 de 15 de maio de 1998, foram 

estabelecidos os seguintes instrumentos a fim de possibilitar o acompanhamento das 

atribuições, responsabilidades e obrigações das OS: programa de trabalho, metas e 

prazos de execução, critérios de avaliação de desempenho com indicadores de qualidade 

e produtividade e limite de despesas com dirigentes e recursos humanos ( SANO; 

ABRUCIO, 2008,). 

Mediante parâmetros estabelecidos 

 

[...] o controle sobre OS ocorre a partir do acompanhamento e da avaliação dos 

resultados obtidos pela entidade, que são comparados com o que foi 

previamente acordado no contrato de gestão, o que configura a 

‘responsabilização pelo controle de resultados’. Isso é feito pela Comissão de 

Avaliação, sob a responsabilidade do ‘órgão ou entidade supervisora da área de 

atuação correspondente à atividade fomentada’ (SANO; ABRUCIO, 2008, p. 

68). 

 

 

 Em relação ao controle social, este ocorre mediante a um Conselho de 

Administração da OS que deverá acompanhar o desenvolvimento das atividades da 

própria entidade, procurando garantir se o que foi firmado no contrato de gestão está se 

concretizando ou não (SANO; ABRUCIO, 2008).  

 Cabe ressaltar que o controle social é um direito conquistado e promulgado na 

Constituição Federal de 1988, ensejando o princípio da participação popular, com a 

criação dos Conselhos de Saúde. “O objetivo principal do conselho é discutir, elaborar e 

fiscalizar a política de saúde em cada esfera de governo” (MENEZES, 2015, p. 78). 

  Assim, não se relaciona com o referido Conselho de Administração, uma vez 

que o controle social legitimado na Constituição é inexistente, pois, não são abertos à 

participação popular, não são paritários, tampouco deliberativos (REZENDE, 2004). 

 “Somente a celebração do Termo de Parceria é precedida de consulta (?) aos 

Conselhos de Políticas Públicas existentes, das áreas correspondentes de atuação” 

(REZENDE, 2004, p. 11). 

 Conforme já sinalizado, a legalização da gestão das UPA’s pelas Organizações 

Sociais encontra respaldo jurídico, na lei que origina as Organizações Sociais – Lei 
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9637 de 15 de maio de 1998 e na que qualifica entidades sem fins lucrativos como 

organizações sociais, ao qual no caso do Rio de Janeiro refere-se à Lei 6043 de 19 de 

setembro de 2011.   

De acordo com essa lei a Organização Social deverá preencher alguns requisitos 

aos quais a qualificará como Organização Social. Dentre esses os principais são (art. 

2º): a natureza social de seus objetivos em relação à saúde; a finalidade não-lucrativa 

com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades e o firmamento de um Conselho administrativo 

e de uma Diretoria Executiva como órgão deliberativo superior e de direção. 

Com base nesses pressupostos é que a entidade interessada poderá se submeter 

ao processo seletivo, mediante submissão de proposta de trabalho, a fim de firmar o 

contrato de gestão entre o poder executivo e a entidade. 

  Ao poder executivo compete a “escolha da proposta de trabalho que melhor 

atenda aos interesses públicos perseguidos, bem como da observância dos princípios da 

legalidade, finalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, 

economicidade, eficiência, transparência e publicidade” (art. 11). 

Entretanto, a observância desse artigo deixa a desejar quando o mesmo artigo em 

seu parag. 1º afirma que: Para a celebração de contrato de gestão com entidade 

qualificada como organização social, poderá ser dispensado o processo seletivo de que 

trata o caput deste artigo, devendo ser justificado nos autos do processo administrativo, 

especialmente quanto à eficiência, economicidade e impessoalidade da escolha.  

Mediante contrato de gestão celebrado, o mesmo deverá conter as 

responsabilidades e obrigações das partes, de acordo com o art. 10º: 

I - atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS; 

II - especificação do programa de trabalho proposto pela Organização Social, 

estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execução, bem como 

previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 

utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

III - obrigatoriedade de constar, como parte integrante do instrumento, a proposta de 

trabalho, o orçamento, o prazo do contrato e as fontes de receita para sua execução; 
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IV - em caso de rescisão do contrato de gestão, e no prazo de até 90 (noventa) dias, a 

incorporação do patrimônio, dos legados e doações que lhe foram destinados, bem 

como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio do 

Estado ou ao de outra Organização Social qualificada na forma desta Lei, que vier a 

celebrar contrato de gestão com o Poder Público, ressalvados o patrimônio, bens e 

recursos pré-existentes ao contrato de gestão; 

V - Obrigatoriedade de publicação anual de síntese do relatório de gestão e do balanço 

no Diário Oficial do Estado e, de forma completa, no sítio eletrônico da Organização 

Social, bem como, após 05 (cinco) dias úteis, encaminhar à Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Estado; 

VI - estipulação da política de custos e preços a ser praticada para execução das 

atividades objeto do contrato de gestão; 

VII - vinculação dos repasses financeiros que forem realizados pelo Poder Público ao 

cumprimento das metas pactuadas no contrato de gestão; 

Além disso, convém ressaltar que o art.18 afirma que: Os recursos do Estado 

para a contraprestação de serviços das Organizações Sociais, mediante contrato de 

gestão, integrarão o orçamento fiscal, de seguridade social e de investimento do Estado. 

  Ao final de cada exercício financeiro, a Organização Social deverá apresentar, 

ao órgão supervisor, a prestação de contas, contendo, em especial, relatório de gestão, 

balanço e demonstrativos financeiros correspondentes (art.22, parag. 1º). 

Quanto à fiscalização da execução do contrato de gestão, essas competem à 

Secretaria de Estado de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde (art.20).  

Após recebimento pela Secretaria de Estado, este deverá encaminhá-lo para o 

Conselho Estadual de Saúde, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (art. 22, parag.3º). 

Quanto aos resultados e metas alcançados esses serão analisados 

periodicamente, por uma Comissão de Avaliação, nomeada pelo Secretário de Estado de 

Saúde (art.21). 

No art. 23 é ressaltada a observância de que: os responsáveis pela fiscalização da 

execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
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ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por Organização 

Social, dela darão ciência à Auditoria Geral, Procuradoria Geral do Estado, Ministério 

Público Estadual, Conselho Estadual de Saúde, à Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Estado, para as providências relativas aos 

respectivos âmbitos de atuação. 

Constatada irregularidade, é instaurado processo administrativo, assegurado o 

direito de ampla defesa, respondendo a Organização Social e seus dirigentes, individual 

e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão (art.38, 

parag.1º). 

O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como 

Organização Social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no 

contrato de gestão e nesta Lei (art.38).  

Logo, fica a cargo do Estado, assumir a execução dos serviços que foram 

transferidos (art.24) ou transferir para outra Organização Social (art. 24, parag.3º).  

 Além dos recursos financeiros, cabe ressaltar que às Organizações Sociais 

poderão ser destinados os bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de 

gestão (art.28). 

Percebe-se assim, que a Lei 6043 de 19 de setembro de 2011, normatiza a gestão 

das UPA’s do Estado do Rio de Janeiro, mediante as Organizações Sociais, porém, 

favorecendo a terceirização e a privatização de serviços, pois o que tem se verificado é: 

 

a) transferência de “poupança pública” ao setor privado lucrativo; b) 

repasse de patrimônio, bens, serviços, servidores e dotação 

orçamentária públicos a empresas de Direito Privado; c) 

desregulamentação do Sistema Público de compra de bens e serviços 

(Lei 8.666/Lei das Licitações); d) os Servidores Públicos, cedidos às 

OSs continuarão vinculados aos seus órgãos de origem, integrando um 

“Quadro em Extinção”, desenvolvendo atividades para o setor 

privado; e) com as OSs e as OSCIP, vislumbram-se a implementação 

da terceirização de serviços públicos como regra e o fim do Concurso 

Público, [...]; f) desprofissionalização dos Serviços, dos Servidores 

Públicos e desorganização do processo de trabalho em saúde; g) 

flexibilização dos contratos de trabalho; h) desmonte da Gestão Única 

do SUS; i) recentralização da gestão de várias políticas públicas e da 

gestão do SUS nos Ministérios e nas Secretarias de Estado; j) a 

hierarquização dos serviços de saúde estará comprometida, na medida 

em que cada serviço terceirizado/privatizado tem em si a característica 

de autonomia em relação à Administração Pública e ao SUS. Fica 

comprometido o Sistema de Referência e Contra- Referência 

(REZENDE, 2004, p. 11).  

  



86 

 

Toda essa tendência subverte o processo de descentralização enfatizada na 

Constituição Federal e na Legislação Orgânica da Saúde, ao qual aponta sim para um 

novo modelo de saúde
82

, porém “[...] federalizado, descentralizado, com comando único 

em cada esfera de governo e com pactuação da política entre as mesmas, com 

financiamento tripartite, com participação da comunidade e com controle social” 

(REZENDE, 2004, p. 3), exercido pela população através dos Conselhos e Conferências 

e não por um Conselho de Administração que pode “aprovar por maioria, no mínimo, 

de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que 

deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de 

cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade” (REZENDE, 2004, p.4). 

 De acordo com Rezende (2004, p. 16) 

 

[...] a ‘administração gerencial’, na forma de ‘propriedade pública 

não-estatal’ em todas as suas formas de apresentação, a exemplo do 

que foi proposto no Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado 

(1995), [...], são maneiras, subterfúgios e apelidos de transferência de 

responsabilidade do Estado com relação à saúde para o setor privado e 

não se coaduna com o modelo de gestão do SUS, tal como definido 

constitucionalmente.  

 

 
 

Nessa lógica, é importante destacar que o SUS universal e de qualidade com 

todos os princípios e diretrizes que o norteiam somente pode se efetivar por meio de 

uma administração pública que tenha por objetivo a defesa concreta do interesse 

público. 

Assim, enseja uma administração que garanta a “[...] eficiência na aplicação dos 

recursos públicos, da livre concorrência entre fornecedores de bens e produtos e de 

prestadores de serviços e da igualdade de acesso aos cargos disponíveis com recursos 

públicos” (REZENDE, 2004, p.7).   

Porém, a gradativa transferência de responsabilidades estatais para os novos 

formatos de gestão vão repercutir numa inflexão em torno dos avanços legais, 

considerando-se que lhes são conferidas autonomia administrativa, gerencial e 

financeira, descentralização para a iniciativa privada, financiamento de acordo com a 
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 Refere-se ao grande avanço em torno da política de saúde pública conquistada e promulgada na 

Constituição Federal e na Legislação Orgânica da Saúde, conferindo ao SUS uma política de saúde 

pública, universal e de dever do Estado. 
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influência política de seus dirigentes, focalização em atendimentos básicos e controle 

social exercido pelos Conselhos de Administração (REZENDE, 2004). 

   Nessa lógica, ressaltamos que a iniciativa privada pode participar do SUS 

apenas de forma complementar
83

. 

Porém, o que tem se verificado é o contrário: a iniciativa privada tem sido 

altamente competitiva e direcionada para a substituição gradativa da iniciativa pública 

pela privada (MATTOS, 2012). 

Em meio a isso, pode-se dizer que o que ocorre em torno das legislações que 

criaram os novos formatos de gestão, é que essas se configuram em fraude 

constitucional (REZENDE, 2004). 

As argumentações referenciadas para esse tipo de gestão, anteriormente 

ressaltadas como aumento da eficiência e da qualidade em nada resultaram em 

melhorias para a saúde dos usuários da saúde pública, tendo em vista que os problemas 

decorrentes das necessidades de saúde continuam sendo os mesmos ou ficaram ainda 

mais agravados. (REZENDE, 2004).  

Tomamos como exemplo, que continuam as filas nos grandes hospitais, a 

superlotação, a falta de medicamentos, a falta de recursos humanos, a falta/ ineficiência 

no investimento, aos quais refletem o descaso com a população que necessita do 

atendimento na rede pública de saúde.  

Assim, as promessas positivas em torno da transferência de gestão para as 

Organizações do “terceiro setor” em nada se efetivou para a população que demanda a 

saúde pública, uma vez que a sociedade civil ao tomar para a si a gestão tem objetivos 

próprios, aos quais não se compatibilizam com o interesse público ou são utilizados 

para alcançar suas próprias finalidades.  

 Nessa lógica, as UPA’s na qual se inserem essas novas formas de gestão, com 

foco principalmente nas Organizações Sociais, apenas resultam de mecanismos dos 

objetivos da contrarreforma, para privilegiar o mercado em detrimento das políticas 

sociais universais. 

Entretanto, em torno dessas transferências ocorreram inúmeras 
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 A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

(Lei 8080/90- art.4º, parag. 2º).  
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[...] manifestações contrárias e impugnações em razão dessa 

terceirização de serviços de saúde públicos (quase todos os Conselhos 

Estaduais de Saúde, inúmeros Conselhos Municipais e conferências de 

saúde), além de representações junto à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão e às Procuradorias Regionais dos Direitos dos 

Cidadãos nos Estados, por Confederações, Federações, Sindicatos, 

parlamentares, CONASEMS, entre outros. Em alguns casos, o 

Ministério Público apresentou ação civil pública contra esse tipo de 

terceirização (ex: Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal) 

(REZENDE, 2004, p. 5). 

 

 

Contudo, ainda assim, os novos formatos de gestão conseguiram se firmar 

ratificando o proposto no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado por meio da 

terceirização e da privatização de responsabilidades estatais, considerando-se que as 

mesmas são denominadas de entidades de interesse social e utilidade pública. 

 No próximo item apresentamos alguns dados constantes de estudo que ilustra a 

realidade de atendimento de uma UPA, considerando-se que foi criada para atender a 

superlotação e longa espera nas filas dos hospitais e na transferência de gestão para 

Organizações Sociais, configurando objetivos da contrarreforma. 
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CAPÍTULO 3 - A Realidade de Saúde a partir do cotidiano de uma UPA  

 

O contexto de implantação da PNAU marcou uma conjuntura na qual a 

assistência à saúde evidenciou problemas relacionados à “[...] sobrecarga de 

atendimentos nas portas hospitalares, em consequência ao aumento de acidentes, 

violência e doenças crônicas e insuficiência da rede básica” (REDE DE ATENÇÃO 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 2014, p.9). 

Logo, essa política foi pensada, tendo em vista a necessidade de atender a essas 

demandas, a partir de uma rede intermediária de atenção à saúde, configurada nas 

UPA’s, cuja intenção é fundamentalmente desafogar a rede hospitalar e a longa espera 

nas filas. 

Entretanto, essa modalidade de atendimento tem esbarrado em muitas 

dificuldades, aos quais refletem a dinâmica da política de saúde brasileira, centrada na 

prática curativa e em interesses individuais e privados aos quais competem com a saúde 

pública universal e de qualidade. 

Nessa interlocução, procuramos verificar a partir do recorte de uma UPA da 

região metropolitana, se os problemas decorrentes das necessidades de saúde da  

população usuária conseguiu atingir as devidas melhorias ou não com a proposta de 

implantação das UPA’s e seu modelo de gestão. 

Logo, o objetivo desse item é procurar identificar através de alguns dados 

relevantes a relação existente entre a modalidade de atendimento prestado pelas UPA’s -

unidade intermediária inserida entre a Rede Básica e de Alta complexidade - assim 

como, a sua relação com os objetivos da contrarreforma estatal tendo em vista a 

transferência de gestão para Organizações Sociais. 

 A proposta desse estudo foi pensada mediante prática profissional como 

Assistente Social de uma UPA da região metropolitana, logo, considerando-se as reais  

fragilidades decorrentes dessa modalidade de atendimento para a classe trabalhadora. 

Assim, foram pensados e colhidos dados constantes de relatórios e material do 

Serviço Social da referida UPA, cuja gestão é protagonizada por uma Organização 

Social, precedendo o levantamento bibliográfico e documental, assim como, as 

observações decorrentes do processo de trabalho em torno das demandas dos pacientes e 

das reais possibilidades de efetivação.  
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Em torno do processo metodológico, ressalto que o Serviço Social é o setor 

responsável por todas as informações e orientações repassadas aos familiares, quando de 

sua competência
84

. Logo, esse profissional necessariamente tem acesso a todas as 

informações pertinentes aos pacientes e familiares, possibilitando a efetiva intervenção, 

assim, também participando da angústia e aflição em torno das necessidades de saúde.  

Quanto ao processo de trabalho e coleta dos dados qualitativos e quantitativos é 

importante ressaltar que cada plantonista registra diariamente todas as informações e 

orientações pertinentes ao controle dos pacientes da sala amarela e vermelha, desde a 

sua admissão até destino final em documento único com as respectivas datas. 

  Convém destacar que de acordo com a política de acolhimento e classificação 

de risco nos serviços de urgência (2009) essa política organiza os espaços de 

atendimento de acordo os níveis de risco dos pacientes em área azul, área verde, área 

amarela e área vermelha. 

A área azul compreende os pacientes aparentemente não graves. 

A área verde compreende as salas de observação. 

A área amarela é “[...] composta por uma sala de retaguarda para pacientes já 

estabilizados, porém que ainda requerem cuidados especiais (pacientes críticos ou 

semicríticos)” (ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS 

DE URGÊNCIA, 2009). 

E a área vermelha onde se localiza a sala de emergência, para atendimento 

imediato dos pacientes com risco de morte, e a sala de procedimentos especiais 

invasivos (ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA, 2009).  

Devido à magnitude dos casos atendidos na área vermelha, visto a grande 

demanda pelo atendimento na rede de alta complexidade aos quais, por sua vez, 

carregam fragilidades de saúde, muitas vezes decorrentes do incipiente atendimento na 

rede básica optou-se por coletar os dados dessa área de atendimento considerando-se o 

período de abril de 2014 até janeiro de 2015, pois são os dados que passaram a ser 

registrados pelo Serviço Social em documento único e de posse somente desse setor, 

configurando melhor processo de trabalho. 
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 Pontuamos que apesar dos conflitos entre o que é de competência do Serviço Social e outros setores, os 

atendimentos tem sido pautados seguindo normativa do Código de Ética e da Lei de Regulamentação 

Profissional. 
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Anteriormente, os atendimentos eram registrados somente numa base de dados 

informatizada própria das UPA’s, logo não se tinha um histórico do paciente, pois as 

informações ficavam dispersas. 

Assim sendo, passamos a utilizar os dois registros: os informatizados, aos quais 

se relacionam à produtividade do trabalho e nos quais registramos breves informações e 

o específico do setor, na qual detalhamos todas as implicações relacionadas ao paciente 

e exercício profissional. 

Acerca do Serviço Social, ressaltamos que o setor faz parte da proposta de 

planejamento das Upa’s, cuja competência tem respaldo no Código de Ética 

Profissional e na Lei de Regulamentação Profissional. 

Sem a intenção de abordar as peculiaridades sobre o contexto histórico da 

profissão, dada a centralidade do estudo em torno da proposta de implantação das 

Upa’s, faremos menção ao aspecto fundamental da profissão que é a sua inserção no 

processo de reprodução “[...] das relações de classe e do relacionamento contraditório 

entre elas” (IAMAMOTO, 2007, p. 71).  

Sobre isso destacamos que  

 

 

[...] a profissão atua sob dois ângulos, não dissociáveis entre si, como 

duas expressões do mesmo fenômeno: como realidade vivida e 

representada na e pela consciência de seus agentes profissionais 

expressa pelo discurso teórico-ideológico sobre o exercício 

profissional; a atuação profissional como atividade socialmente 

determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que conferem uma 

direção social à prática profissional, o que condiciona e mesmo 

ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus agentes individuais 

(IAMAMOTO, 2007, p. 73). 

  

 

Nesse sentido, o Serviço Social nas Upa’s se organiza pelos atendimentos 

prestados aos usuários, tanto os de demanda espontânea quanto àqueles que se 

encontram nas observações da sala vermelha e amarela. Assim, se inserem as 

orientações acerca da rotina da Unidade, assim como sobre as visitas, os 

acompanhantes, as transferências, altas, óbitos e demais implicações, como casos de 

violência e maus tratos, crianças e adolescentes desacompanhados, dependentes 

químicos, população em situação de rua, acidente de trabalho, pessoas com deficiência e 

demais situações. 
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Logo, nos utilizamos de relatórios, pareceres, encaminhamentos, informações 

orientações e outros que irão subsidiar o exercício profissional relacionado ao 

atendimento das demandas de saúde dos usuários. 

Na Upa ao qual foi realizado o estudo, a Unidade conta com sete Assistentes 

Sociais fazendo plantão de 24 horas semanais, todas com contrato de trabalho regido 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas admitidas com a entrada da OS e por indicação 

de terceiros ligados à referida Organização; com exceção de duas Assistentes Sociais 

que fazem parte do Corpo de Bombeiros e que foram aproveitadas no quadro de 

pessoal. 

De início, o Serviço Social tinha uma coordenadora e uma Assistente Social 

denominada líder que segundo determinação da OS ficaria encarregada de intermediar 

as questões relacionadas ao setor com a coordenadora e esta com a OS.   

Porém, por questões relacionadas ao exercício profissional a coordenadora foi 

demitida, a líder também foi demitida e as Assistentes Sociais passaram a atuar com 

sérios conflitos com a Administração, uma vez que se intensificou a divergência entre o 

que é atribuição do Serviço Social e o que não é.  

Em relação à rotina das plantonistas, a profissional que estiver deixando o 

plantão deverá passar todas as informações pertinentes aos atendimentos sociais 

realizados e novas rotinas institucionais assim como, observar os registros no livro de 

atendimento social referentes a pendências, encaminhamentos e demais situações. 

Ao longo do plantão são realizadas visitas/atendimentos no leito, aos quais 

devem propiciar a identificação de demandas dos pacientes e familiares. 

Além dos atendimentos nos consultórios médicos e do Serviço Social a Unidade 

contempla recepção, sala de acolhimento, serviço de odontologia, farmácia, sala de 

medicação, sala de RX, sala de exame de eletrocardiograma, laboratório de análises 

clínicas, refeitório, sala de repouso, sanitário masculino, feminino e para usuários, 

morgue, sala de material de limpeza e 3 salas de observação: pediátrica com 3 leitos; 

sala amarela com 9 leitos e 1 extra e sala vermelha com 2 leitos. 

Conforme anteriormente sinalizado, a sala vermelha é o local de emergência e de 

atendimento imediato. É composta por dois leitos, ficando sob sua responsabilidade um 

enfermeiro e um técnico de enfermagem, não havendo presença direta do médico. O 

mesmo passa pela manhã para fazer a rotina e em caso de intercorrência é chamado o 
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clínico que esteja no atendimento. O mesmo ocorre também em relação à sala amarela, 

não havendo médico disponível na sala. 

É certo que as urgências seriam mais otimizadas se a política dispusesse de um 

médico plantonista em cada sala, visto que o tempo é primordial em se tratando de 

urgência.   

Quanto à localização, tanto da sala vermelha quanto da amarela, ficam próximas 

à saída de emergência, contando com uma ambulância, ao qual facilita a locomoção do 

paciente em via de transferência e remoção e também próxima ao morgue – local 

destinado à acomodação dos pacientes que evoluíram a óbito. Ressalto que esse 

ambiente conta com apenas 2 acomodações e não tem refrigeração. 

Essa questão é problemática, pois muitas vezes ocorre de ter muitos óbitos em 

um plantão, e, o fato de não termos geladeira faz com que tenhamos que solicitar 

acomodação em hospital, ao qual às vezes também está com superlotação. Nos casos em 

que o médico não conhece a causa do óbito, o corpo é encaminhado para o IML, porém 

muitas vezes, ocorre demora para que a defesa civil faça o translado, pois, segundo 

informação deles, em um plantão são vários registros e há insuficiência de rabecões. 

Em relação aos casos considerados de “vaga zero”, os pacientes são avaliados 

pelo médico, ao qual irá mobilizá-lo para a transferência direta, não havendo 

necessidade de regulação. São casos protocolados, como por exemplo, perfuração por 

arma de fogo com risco de vida. Inclusive, esses casos não são levados para as Upa’s 

pela SAMU, pois é sabido que não há possibilidade de atendimento efetivo para esses 

casos. Quando chega é proveniente de socorro por parentes, vizinhos, terceiros que 

desconhecem que na Upa não há condições para prestar esse tipo de atendimento. 

 É nesse contexto que ao longo do marco temporal, foram analisados 132 

atendimentos com entrada na sala vermelha, sendo coletados dados no que se refere ao 

diagnóstico, idade, pedidos de solicitação de transferência, tempo estimado aguardando 

transferência, as formas de transferência e o destino final do paciente. 

A escolha desses dados foi proposital, uma vez que na Unidade estudada 

refletem se, efetivamente a política de atendimento a que se destinam as UPA’s têm se 

efetivado ou se continuam com os mesmos problemas, cujo foco concentra-se na 

superlotação e na longa espera nas filas. Ressalto que os dados evidenciam também a 

dinâmica existente entre as três esferas de atenção à saúde: a Básica, a Intermediária e a 
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de Alta Complexidade, aos quais expressam os atendimentos operacionalizados pelas 

RUE. 

 

3.1 – Diagnóstico 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

 

Iniciamos a nossa análise pelos diagnósticos, aos quais foram sinalizados com 

maior frequência os de Infarto - IAM, Acidente Vascular Cerebral - AVC e Encefálico - 

AVE e pneumonia - PNM. 

Essas doenças são enfermidades típicas da 3ª idade, aos quais se não forem 

tratadas com o controle de doenças prévias e práticas preventivas, muito provavelmente 

irão se transformar “[...] nas principais causas de morbidade, incapacidade e 

mortalidade” (ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE, 2005, 

p.15), além do custo efetivo humano e social para os indivíduos e as famílias, dada a 

dependência e sequelas causadas por essas doenças. 

Muitas vezes o paciente acometido ou que possivelmente poderá desenvolver 

uma dessas doenças, não faz o devido acompanhamento na rede de atenção básica, pela 

dificuldade de marcação de consultas e exames, preferindo procurar uma Unidade de 

Pronto Atendimento, quando então, o seu quadro clínico já é considerado mais grave.   

De acordo com Relatório da Rede de Atenção em Urgência e Emergência (2014, 

p. 21):  

 
 
Em geral, o atendimento nas unidades de saúde se dá apenas por meio de 

consultas agendadas e, na maioria das vezes, as instalações físicas são 

inadequadas e sem estrutura para observação de casos; além disso, funciona 

apenas em horário regular, mantendo suas portas fechadas nos períodos 
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noturnos e nos finais de semana, o que faz com que população demande as 

unidades de pronto atendimento e pronto socorros para ações de atenção que 

seriam passíveis de solução no serviço local. 

 

 

 O paciente acometido por uma dessas enfermidades é atendido em uma UPA, 

tendo a sua queixa resolvida, porém muitas vezes com indicação para continuidade do 

tratamento na Rede Básica ou dependendo da gravidade para a rede hospitalar. 

 Entretanto, é muito recorrente o retorno dos mesmos pacientes com os mesmos 

diagnósticos para atendimento na UPA, evidenciando que provavelmente o paciente não 

conseguiu efetividade de atendimento na Rede Básica, dadas as dificuldades 

encontradas nesse nível de atenção à saúde. 

De acordo com relatório da Rede de Atenção de Urgência e Emergência (2014, 

p. 79) “[...] os usuários retornam a UPA com a mesma queixa que é relativamente 

grande, em torno de 30 a 40 % dos atendimentos, demonstrando em parte a fragilidade 

da rede para assumir a continuidade do cuidado prestado na UPA”. 

 Constata-se assim, que “O funcionamento das UBS ainda não consegue absorver 

a rapidez e agilidade pretendida pelo usuário. Com todas essas dificuldades, o usuário 

desloca-se para as Unidades de Pronto Atendimento” (REDE DE ATENÇÃO EM 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 2014, p. 21). 

 

 Convém ressaltar que as UPA’s se destinam aos atendimentos imediatos de 

estabilização. Tais diagnósticos necessitam de controle prévio dos riscos e de 

acompanhamento na rede básica.  

Quanto aos outros diagnósticos, foram encontrados: doenças psiquiátricas, 

erisipela, envenenamento, queda da própria altura, bronquite e demais. Para tanto se 

coaduna à competência de acolhimento aos usuários e familiares sempre que buscarem 

atendimento na UPA 24 h. (art. I – Portaria nº 342, de 4 de março de 2013), 

caracterizando a chamada “porta aberta”. Porém é necessário refletir ao longo das 

análises em quais condições isso se concretiza. 

 

 

 

3.2 – Idade 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

Em relação à idade o gráfico mostra que os atendimentos foram direcionados em 

sua grande maioria para os idosos, considerando-se a idade de 60 anos, seguindo padrão 

referencial das ‘nações unidas’ para descrever pessoas ‘mais velhas’ 

(ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE, 2005). 

Nessa lógica, argumenta-se que “em todo o mundo, a proporção de pessoas com 

60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária” 

(ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE, 2005, p. 8), fazendo-se 

necessária a implementação de políticas e programas de envelhecimento que “[...] 

melhorem a saúde, a participação e a segurança dos cidadãos mais velhos” 

(ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE, 2005, p. 8). 

 Logo, requer a atenção primária da saúde com o fortalecimento da rede de 

atenção básica, intensificando os programas direcionados aos idosos. 

 Na perspectiva do envelhecimento ativo: uma política de saúde (2005, p. 11), as 

 

[...] políticas e programas de envelhecimento ativo são necessários para 

permitir que as pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas capacidades 

e preferências à medida que envelhecem, e para prevenir e retardar 

incapacidades e doenças crônicas que são caras para os indivíduos, para as 

famílias e para os sistemas de saúde. 

 

 

Contudo, a história da política brasileira de atendimento às necessidades de 

saúde, sempre deram pouca ênfase às políticas preventivas, logo ocasionando em um 

elevado número de idosos que ficam mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças 

da terceira idade, conforme verificado no gráfico 1.  
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Seguindo essa lógica de pouca ênfase na atenção primária, os casos clínicos que 

poderiam ser tratados na rede básica, acabam se direcionando para as UPA’s, 

terminando por evoluir em sequelas mais graves ou a óbito.  

É relevante destacar também que os diagnósticos destacados no gráfico 1 

também atingem um número relevante de pessoas não consideradas idosas, fato este, 

que reflete que cada vez mais cedo as pessoas estão sendo acometidas por doenças 

prévias como o estresse, depressão, pressão alta e diabetes com o efetivo não controle e 

acompanhamento na Rede de Atenção Básica.  

Por conta da incipiente oferta de serviços na rede básica, as UPA’s acabam se 

caracterizando também por “porta de entrada”. 

Tentando minimizar os níveis de urgência da população, foi criada pelo 

Ministério da Saúde a classificação de risco
85

, na qual foram desenvolvidos “[...] 

diversos protocolos, que objetivam, em primeiro lugar, não demorar em prestar 

atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata. Por isso, todos eles são 

baseados na avaliação primária do paciente” (ACOLHIMENTO COM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA, 2009, p. 40). 

Entretanto, essa modalidade de atendimento apresenta fragilidades, uma vez que 

há conflito entre a gravidade do caso e a idade. Pois, muitas vezes idosos classificados 

como paciente azul ou verde, ficam horas na fila, devido a enorme demanda de 

atendimentos. Contudo, a legislação referente ao idoso afirma que o mesmo tem 

prioridade de atendimento nos estabelecimentos públicos e privados, contudo o que 

prevalece no caso das Upa’s é o atendimento segundo a classificação de risco 

determinada pelo Ministério da Saúde. 

Essa determinação faz compreender que há um reconhecimento pelo ente 

nacional que há uma enorme dificuldade em operacionalizar a política de saúde pública 

e que pessoas morrem na fila.  

Não seria mais efetivo melhorar os três níveis de atenção com provisão de mais 

recursos humanos, infraestrutura adequada, medicamentos, adequar a atenção primária 

assim como aumentar o número de leitos ou construir mais hospitais. 

                                                           
85

 Uma vez que não se trata de fazer um diagnóstico prévio nem de excluir pessoas sem que tenham sido 

atendidas pelo médico, a classificação de risco é realizada por profissional de enfermagem de nível 

superior, que se baseia em consensos estabelecidos conjuntamente com a equipe médica para avaliar a 

gravidade ou o potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do paciente 

(ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA, 2009, p. 40). 
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Contudo, não há verba suficiente para as políticas sociais, pois essas são 

capturadas para o incremento da dívida e para alimentar o capitalismo financeiro.  

Em se tratando dos atendimentos classificados como nível verde e azul, os 

pacientes demoram ainda mais, às vezes várias horas para o efetivo atendimento, 

causando transtornos em torno de todo o funcionamento da Unidade.  

Percebe-se assim, que o problema da superlotação e das filas continuam 

existindo, não somente nos hospitais, mas também nas UPA’s, de onde pode-se 

observar que o que tem ocorrido é uma mudança na forma de espera. Ao invés de ficar 

nos corredores dos hospitais, ficam nas Upa”s. 

 

 

3.3 - Solicitação de Transferência 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

Conforme já destacado, as UPA’s “[...] constituem porta de entrada aos serviços 

de saúde, podendo resolver o caso ou, dependendo da necessidade, encaminhar para 

internação hospitalar ou redirecionar para a atenção básica” (SILVA ET TAL, 2012, p. 

446).  

O gráfico relacionado evidencia que as maiores solicitações são para os CTI’s – 

Centro de Tratamento Intensivo, acompanhado dos pedidos de solicitação de exames e 

de avaliação clínica por um médico especializado. 

Todas essas situações consideram a gravidade do caso e a necessidade de 

celeridade no atendimento, uma vez que as UPA’s estão inseridas em um nível 

intermediário de atenção.  
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Para tanto, esse processo é burocratizado pelas Centrais de Regulação, 

responsáveis pela distribuição das vagas, de acordo com a necessidade clínica, cirúrgica 

ou traumática do paciente. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (2006, p. 60) 

 

A Regulação Médica das Urgências, baseada na implantação de suas Centrais 

de Regulação, é o elemento ordenador e orientador dos Sistemas Estaduais de 

Urgência e Emergência. As Centrais, estruturadas nos níveis estadual, regional 

e/ou municipal, organizam a relação entre os vários serviços, qualificando o 

fluxo dos pacientes no Sistema. 

 

 

O gráfico a seguir, expressa as principais demandas de saúde, ao qual as UPA’s 

tem por competência: articular-se  com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades 

hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de 

atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores 

instalados na região (Artigo II – Portaria nº 342, de 4 de março de 2013).  

Entretanto, apesar da necessidade do paciente em obter respostas rápidas 

mediante a continuidade do tratamento, diversas vezes o paciente acaba ficando mais 

tempo do que o que deveria ficar em uma UPA, por conta da fragilidade de atendimento 

da rede de alta complexidade. 

Convém ressaltar que a SES/RJ é a responsável pela operacionalização dos 

Sistemas de atenção à saúde, ou seja, pelo conjunto de atividades que promovem, 

restauram e mantém a saúde da população em nível adequado e distribuído de forma 

equitativa. 

Conforme sinalizado no gráfico e nas análises, essa proposta ainda não alcançou 

efetividade. 

 

 

3.4 - Tempo estimado aguardando a transferência 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

As UPA’s estão inseridas numa dinâmica de reorientação do modelo assistencial 

e de reorganização da rede de urgência e emergência, visando à constituição de redes 

locorregionais, articuladas à Atenção Básica e à rede hospitalar (KONDER, 2013). 

De acordo com a portaria nº342, de 4 de março de 2013, as UPA’s devem: 

IX – manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) 

horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

X - encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais 

reguladoras os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) 

horas de observação. 

Contudo, de acordo com a análise, o gráfico evidencia que esse tempo excede 

bastante, tendo em vista a precariedade e o sucateamento dos hospitais, logo, a 

dificuldade em conseguir leitos hospitalares. 

De acordo com Konder (2013, p. 19) 

 

[...] nos hospitais faltam leitos qualificados, especialmente de unidade de 

terapia intensiva (UTI) e retaguarda para as urgências, o que aliado à 

proliferação de hospitais de pequeno porte, com taxas de ocupação que, na 

média do território nacional, não atingem os 50%, evidencia uma política 

hospitalar desordenada e uma capacidade instalada incapaz de responder às 

demandas que a população apresenta. Por fim, a carência ou incipiência de 

mecanismos de referência e contrarreferência prejudica a formalização dos 

fluxos de atendimento no sistema local ou regional, não garante o melhor 

percurso terapêutico dos usuários e ocasiona a saturação dos serviços 

especializados. 

 

 



101 

 

Tal fato pode ser verificado pela forte presença ainda de um modelo assistencial 

centrado 

 

[...] na oferta de serviços e não nas necessidades dos cidadãos, sendo a 

organização atual dos serviços, extensamente influenciada pela lógica 

biomédica, pródiga na fragmentação e especialização do cuidado e 

incorporação de inovações de mercado e de tecnologia sem devida avaliação 

(KONDER, 2013, p. 20). 

 

 

Nessa perspectiva, o quadro clínico do paciente tende a agravar, muitas vezes 

levando o paciente a óbito. Pois, mediante a análise o paciente que deveria ser central na 

reorganização das urgências ainda não o é, produzindo iniquidades de acesso e 

alimentando nas Centrais de Regulação “[...] fluxos de usuários em busca de cuidado, 

que ultrapassam a capacidade dos serviços nesses centros” (KONDER, 2013, p. 20). 

A desordem no atendimento das necessidades de saúde, vislumbrado no gráfico 

pelo tempo de espera do paciente para transferência ou serviços especializados pontuou 

o quanto está sendo sério esse processo, afetando em muito a qualidade de vida do 

paciente e a sua humanização
86

. 

Na legenda mais de (7) sete dias foram constatados: 2 (dois) pacientes com 

espera de 15 dias; 1 paciente com espera de 14 dias; 1 (hum)  com espera de 22 (vinte e 

dois ) e 1 (hum) com espera de 25 dias. Destes pacientes três foram a óbito.  

Nesse contexto, é importante ressaltar também que entre esse tempo de espera, 

às vezes o paciente realiza o exame ou serviço especializado e retorna para a UPA, a 

fim de aguardar outro tipo de demanda clínica, de acordo com o resultado do exame e 

necessidade do paciente. 

 

 

 

 

3.5 - Formas de transferência 

 

 

                                                           
86

 Humanização refere-se à oferta de [...] atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos 

com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais 

(PNH, 2004,p.6). 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

De acordo com a portaria nº342, de 4 de março de 2013, as UPA’s devem: 

XI – prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 

hierarquizado, regulado e integrado à RUE a partir da complexidade clínica, cirúrgica e 

traumática do usuário; 

XII- contrarreferenciar para os demais serviços de atenção integrante da RUE, 

proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde 

individual e coletivo. 

Logo, os pacientes estabilizados que necessitem de transferência hospitalar ou de 

exames especializados devem necessariamente ser regulados nas Centrais de Regulação, 

ao qual deve proceder a vaga/exame em hospital de acordo com a necessidade clínica do 

paciente. As maiores demandas de exames são por cateterismo e tomografia. 

Em decorrência da dificuldade em conseguir leitos hospitalares, demonstrada 

pelo tempo de espera do paciente na Unidade, visualizada no gráfico 4, muitas vezes os 

próprios familiares acabam tentando por meios próprios conseguir a vaga/exame. Seja 

por conhecimento político, ao qual reforça práticas clientelistas e afeta o princípio da 

universalidade ou por liminar judicial. 

 O gráfico visualiza também os que são transferidos em decorrência de Plano de 

Saúde, configurando a segmentação pública e privada de atendimento das necessidades 

de saúde. 

E entre os não regulados, estão os pacientes que chegam à Unidade em estado 

muito grave, ao qual não houve tempo hábil para a estabilização e consequente 

regulação, em decorrência de óbito.  
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 E também os que conseguem se estabilizar, passando da sala vermelha para a 

sala amarela com consequente alta médica, não havendo necessidade de transferência.  

Convém ressaltar que as UPA’s estão inseridas num nível intermediário, logo, na 

maioria dos casos clínicos, o paciente saiu do quadro de urgência e emergência, porém 

necessita de acompanhamento na Rede de Atenção Básica, com consequente 

encaminhamento. 

 

3.6 - Destino Final do Paciente 
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Fonte: registros do Serviço Social da Unidade 

Elaboração: própria 

 

O gráfico a seguir demonstra o destino final do paciente, ressaltando-se que a 

alta à revelia são os casos em que o paciente requer a alta sem a autorização médica. 

Nesse caso o paciente ou familiar responsável preenche um documento em posse da 

enfermagem e o paciente fica proibido de levar quaisquer exames ou laudo. 

Esse processo reflete a impaciência do usuário com os trâmites burocráticos, 

uma vez que se o paciente for direto à rede hospitalar, ele tem a certeza de que será 

atendido, pois não pode ser negado o atendimento. Porém, quando passa por uma UPA 

e precisa da transferência ou procedimento especializado, o paciente deverá 

necessariamente ser regulado, passando por toda a burocracia e angústia pelo 

atendimento de sua demanda. 

De acordo com a PNH – Política Nacional de Humanização (2004, p.14), os 

serviços de pronto atendimento devem: 

1. Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o 

acesso referenciado aos demais níveis de assistência. 
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 2. Comprometer-se com a referência e a contra-referência, aumentando a 

resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a 

transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.  

3. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções 

desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.  

Contudo, chama a atenção no gráfico, o número de óbitos, aos quais refletem em 

muita a relação vaga e o remoto tempo de espera. 

Logo, pode-se verificar que as competências previstas na PNH e na PNAU 

pouco tem se confirmado, tendo em vista que persiste a longa espera nas filas em busca 

de leitos hospitalares e de exames especializados, aos quais ratificam a superlotação nos 

hospitais de grande porte.  

Tal fato pode ser explicado pela falta de comprometimento efetivo com a 

política de saúde preventiva, visto a grande incidência de doenças graves que poderiam 

ser evitadas mediante ao controle de riscos. 

Além disso, o processo de contrarreforma em curso alimenta as formas privadas 

de atenção à saúde, cujo sucateamento da política pública de saúde tem garantido a 

lucratividade do capital. 

Tal situação afeta em muito os usuários que necessitam do atendimento na rede 

pública de saúde, uma vez que o gráfico demonstra  a quantidade de óbitos, muitos dos 

quais expressando a relação solicitação da transferência e a espera nas filas, sem que 

tenha o tratamento adequado, visto que as UPA’s se destinam a procedimentos de 

estabilização  e de “[...] primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de 

trauma,” (PORTARIA nº 342, de 4 de março de 2013). 

 

 

4- Conclusão 

 

As UPA’s estão configuradas como componente pré-hospitalar fixo fazendo 

parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, como “[...] unidades de saúde não 

hospitalares com complexidade intermediária que visam estabelecer a relação das 

unidades básicas de saúde e da Estratégia Saúde da Família com a rede hospitalar” 

(SILVA ET TAL, 2012, p. 446). 
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Essa política foi pensada tendo em vista problemas relacionados quanto às 

superlotações e filas nos hospitais de emergência, considerando-se o aumento de 

doenças crônicas e da violência nos grandes centros urbanos. 

 No estado do Rio de Janeiro o processo de implantação e expansão das UPA’s 

considerou a articulação política intergovernamental entre o governo federal de Lula e 

estadual de Sérgio Cabral. Na atualidade, a expansão tem sido motivada pela articulação 

entre as três esferas do governo, configurada pela presidenta Dilma, pelo governador, 

Pezão e pelo prefeito, Eduardo Paes. 

Apesar do grande avanço em torno da construção do SUS, na luta por uma saúde 

pública universal e de qualidade
87

, a transferência de gestão para as Organizações do 

“terceiro setor” - no caso das UPA’s do estado do Rio de Janeiro para Organizações 

Sociais - revelam o fortalecimento da perspectiva privada em detrimento da saúde 

pública e universal, com sérios prejuízos para a classe trabalhadora. 

Nessa lógica, a adesão ao Projeto Neoliberal, a partir da década de 1990, passou 

a evidenciar determinada inflexão rumo à concretização do SUS, tendo em vista o 

reordenamento do Estado configurado em objetivos que passaram a ratificar as políticas 

de ajuste recomendadas pelo Banco Mundial e pelo FMI. 

Essa tendência foi consumada efetivamente durante o governo de FHC, cujas 

orientações seguiram o Plano Diretor da Reforma do Estado – PDRE/MARE, 1995. 

Com isso observa-se uma política que vem sendo constantemente minimizada 

para atender aos direitos sociais universais, sendo progressivamente substituída para 

atender aos objetivos e lucratividade do grande capital.   

  É nesse sentido que as novas formas de gestão passaram a configurar a lógica da 

contrarreforma estatal, mediante a ênfase nas privatizações, focalização e na 

descentralização (BEHRING, 2009). 

  Com base nos argumentos e na proposta que circunda o projeto de implantação 

das UPA’s e na conjuntura de contrarreforma do Estado cabe pontuar algumas 

considerações. 

                                                           
87

 Em relação à saúde, apesar do misto público/privado, observou-se nessa conjuntura, a proeminência da 

perspectiva pública sobre a privada, considerando-se a ênfase dada ao art.196: “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
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Apesar das UPA’s darem suporte às necessidades de saúde da classe 

trabalhadora, essas têm se tornado desafiadoras, pois vêm apresentando fragilidades, 

uma vez que necessita da articulação com a Rede de Atenção Básica e com as Unidades 

hospitalares. 

Assim, o incipiente atendimento da Rede Básica superlota os atendimentos nas 

UPA’s, tendo em vista que casos clínicos que poderiam ser tratados e acompanhados 

nos ambulatórios ou em Programas Saúde da Família são direcionados para tais 

Unidades. 

Além disso, pela falta de acompanhamento médico resolutivo na Atenção 

Básica, os casos clínicos que chegam às UPA’s acabam agravando-se levando o 

paciente a graves sequelas ou a óbito.   

Soma-se a isso, a fragilidade do atendimento da rede hospitalar com incipiente 

oferta de leitos e que ensejam a transferência dos pacientes. Esses, ficam por mais de 

24hs, sem que tenha a garantia da continuidade do tratamento na rede de alta 

complexidade. 

Em torno dessas dificuldades, é recorrente a tendência à judicialização da saúde 

ou às práticas clientelistas, aos quais afetam a universalidade do acesso. 

  Esses novos modelos de gestão expressam sobremaneira o processo de 

contrarreforma em curso, pois permitem a regressão de direitos garantidos 

constitucionalmente, mediante um processo de privatização.  

Em torno desse processo destacamos o repasse de verba pública para o setor 

privado, assim como o uso das instalações públicas e de recursos humanos, ressaltando-

se que não há processo de licitação em torno da escolha desses novos modelos de gestão 

(MATTOS, 2012).  

Soma-se a isso a instituição dos Conselhos de Administração, na qual o controle 

social fica restrito aos gestores, que nessa lógica procuram atender aos seus próprios 

interesses (MATTOS, 2012).  

Com relação aos recursos humanos, a inexistência do concurso público, a falta 

de plano de cargos e salários leva à instabilidade dos profissionais de saúde. 

Quanto aos médicos, há forte presença de profissionais recém - formados, aos 

quais muitos abandonam pela superlotação da demanda e pela tendência à flexibilização 

do atendimento às necessidades de saúde, uma vez que os mesmos acabam prestando 
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atendimento aquém do desejado, pois depende de recursos materiais necessários para 

intervenção e da articulação do trabalho em rede.  

A superlotação acaba por instabilizar as Unidades, uma vez que são registrados 

casos ofensivos e de agressão aos profissionais, mediante a demora dos atendimentos e 

de resolução do caso. 

Em síntese e de acordo com o respaldo da pesquisa, se considera alguns fatores 

que impedem o efetivo funcionamento da política das UPA’s, de acordo com o proposto 

na política de atenção às urgências, como:  

 

[...] as deficiências estruturais da rede de serviços - insuficiência da atenção 

primária, sucateamento físico da estrutura hospitalar, escassez de leitos de 

enfermaria e UTI; e a fragmentação gerencial, representada pela ausência de 

governança unificada na rede e pelo processo de transferência da gestão dessas 

unidades para organizações sociais (KONDER, 2013, p.). 
 
 

 

Além disso, se constata que há pouca integração entre as UPA’s e “[...] os outros 

componentes da rede de urgência e emergência” (KONDER, 2013). 

Nesse âmbito, há de se considerar que a expansão do modelo de atendimento 

prestado pelas UPA’s somente pode dar certo se forem expandidos também os 

atendimentos na rede básica, procurando garantir de forma eficaz os atendimentos 

preventivos e na alta complexidade, uma vez que as UPA’S prestam atendimento 

emergencial, necessitando de forma imediata da transferência e de outros recursos mais 

especializados.  Provavelmente, no caso não haveria necessidade de um atendimento 

intermediário, até porque essa modalidade não está prevista no SUS e é alvo de uma 

política eleitoreira e que atende a lógica privada de atendimento da política de saúde por 

intermédio dos novos formatos de gestão.  

O ponto crítico da questão é que o discurso da contrarreforma argumenta que o 

Estado pretende reforçar a governança a partir da superação de uma administração 

pública “burocrática, rígida e ineficiente” (PDRE, 1995, p. 12,13). 

Contudo, conforme destacado na presente pesquisa, percebe-se que tais 

argumentações não apontam para um desenvolvimento que garanta comprometimento 

efetivo com as necessidades da classe trabalhadora, uma vez que o que está previsto fere 

sobremaneira as conquistas sociais garantidas legalmente, favorecendo em muito a 

lógica do mercado.  
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Mediante a esse processo a concepção de saúde universal e democrática vem 

sendo alterada para “[...] um novo modelo baseado na individualização do risco: para 

aqueles que podem pagar por seus riscos sociais; seguros privados, para os que não 

podem, restam os programas de atenção focalizados” (GERSCHMAN, 

CASTANHEIRA, 2013, p.90). 

 Logo, conclui-se que “[...] a ênfase nas UPA para a estruturação da RUE pouco 

contribuiu até o presente para o desenvolvimento de redes de atenção à saúde e 

reorientação do modelo assistencial no SUS” (KONDER, 2013).  
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Hospitais sem leitos obrigam UPAs a 
internar pacientes 

Unidades não conseguem encaminhar casos graves para as 
redes estadual e municipal 

HILKA TELLES 

Rio - Idealizadas para fazer atendimentos de urgência e emergência e providenciar rapidamente 

transferências de pacientes em casos graves, as UPAs do estado e do município se transformaram 

em unidades de internação devido à falta de vagas em hospitais públicos.  

Médicos não conseguem leitos disponíveis para a remoção dos pacientes e são obrigados a mantê-

los nas UPAs, quando o caso envolve risco de vida. 

Pacientes com doenças graves, mas que não estejam com a vida em jogo no momento, acabam 

recebendo alta com a orientação de procurarem vaga hospitalar por seus próprios meios. Em meio à 

esta situação, a Secretaria Municipal de Saúde alega que abriu 233 leitos de UTI nos últimos anos e 

que a a sobrecarga na sua rede se deve à greve nos hospitais federais, que dura mais de um mês. 

Já a Secretaria Estadual informou que está reforçando a estrutura para receber mais pacientes com 

quadros graves.  
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A Unidae Pronto Atendimento (UPA) da Penha sofre com a sobrecarga de pacientes, que buscam alternativa aos 

hospitais públicos 

Foto:  Carlos Moraes / Agência O Dia 

O DIA visitou quatro UPAs na terça-feira — três estaduais e uma municipal. Em todas elas havia 

pessoas internadas nas salas vermelha (estado grave) e amarela (média e baixa complexidade).  

“Minha mãe está morrendo aos poucos nessa UPA. O médico me deu um laudo e mandou que eu 

procurasse o Ministério Público para conseguir a transferência dela para um hospital”, contou 

Jorgete Guimarães Oliveira, filha de Maria Helena dos Reis Guimarães, de 68 anos, que chegou na 

UPA de Rocha Miranda (municipal) em 7 de março.  

Maria Helena tem sérios problemas respiratórios, está entubada e sem se alimentar há pelo menos 

dez dias, porque a UPA não dispõe de suporte alimentar por sonda. Avisada do caso às 17h29 de 

terça-feira, 24 horas mais tarde a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tinha providenciado a 

transferência.  

 

Rivaldo deixa a UPA da Penha, acompanhado do filho Jorge Luiz, ficou internado durante seis di 

Foto:  Carlos Moraes / Agência O Dia 

André Luís Ramos só conseguiu levar a mãe para o Hospital da Piedade porque entrou com ação 

na Justiça e obteve liminar determinando transferência imediata. Cardíaca, Maria Benvinda Ramos, 

48 anos, chegou na UPA do Alemão (municipal) em 2 de março. A transferência foi feita três dias 

depois.  

Pacientes com doenças graves, que deveriam ser internados para exames e tratamento, também 

penam em busca de socorro. Um deles é Rivaldo Ferreira Torres, 70 anos, que chegou à UPA da 
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Penha (estadual) dia 10, sentindo dores na barriga. Uma tomografia constatou que ele tem um 

tumor na região abdominal. 

O paciente ficou seis dias internado até que estivesse estabilizado, e teve alta terça-feira. 

“Mandaram que eu arranjasse consulta ambulatorial para ele no Hospital do Câncer”, dizia o filho 

Jorge Luiz Torres. Na contramão dessa realidade está o porteiro Cleverson dos Santos, 45 anos. 

Com crises convulsivas, foi levado ao Hospital Getúlio Vargas na terça-feira. Não houve 

atendimento. Mandaram-no procurar uma UPA. 

 

Jorgete recebeu laudo e orientação para procurar o Ministério Público 

Foto:  Carlos Moraes / Agência O Dia 

Greve na rede federal é complicador  

Às 17h29 de terça-feira o caso de Maria Helena dos Reis Guimarães, que está internada na UPA de 

Rocha Miranda desde o dia 7 foi passado para a Secretaria Municipal de Saúde. Porém, mais de 24 

horas depois, ela continuava na UPA, em estado gravíssimo, sem que o sistema de saúde do Rio 

providenciasse sua transferência.  

A Secretaria Municipal de Saúde deu explicações sobre a escassez de leitos de emergência em 

seus hospitais. “Até 2013 foram abertos mais de 120 leitos de UTI para adultos, de um total de 233 

novos leitos de terapia intensiva”, diz em nota, atribuindo o problema à greve em hospitais federais, 

que já dura 35 dias.  

Segundo a SMS, sem possibilidade de encaminhamento de pacientes para esses serviços de 

referência, as transferências são dificultadas. O caso de Maria Helena não foi mencionado na nota 

. A Secretaria Estadual de Saúde, por sua vez, afirma que está comprando leitos de UTI e leitos 

clínicos de retaguarda, para reforçar seu atendimento. 
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Proposta foi desvirtuada, diz Cremerj  

Na avaliação do vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de janeiro (Cremerj), 

Nilson Nahon, a proposta original das UPAs acabou sendo desvirtuada. “A atenção básica não 

funciona. Os postos de saúde não dão vazão ao atendimento, e os doentes vão parar nas UPAs, 

que na verdade foram criadas para casos de urgência e emergência”, diz Nahon.  

 

Jacyra levou o marido ao Getúlio Vargas: lá o encaminharam a uma UPA 

Foto:  Carlos Moraes / Agência O Dia 

Segundo ele, as UPAs não têm “porta de saída”: os pacientes entram, mas como não há vagas nos 

hospitais públicos, principalmente em UTI e CTI, acabam permanecendo em regime de 

internação. Nahon diz que a proposta inicial era o paciente ficar até 48 horas na UPA, aguardando 

alta ou remoção: “Já fiscalizamos a maioria das unidades no Rio de Janeiro e em todas havia 

pessoas internadas há dias, até semanas.”  

Nahon contou que a prefeitura inaugurou o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde 26 

leitos de CTI e mais 20 de enfermaria estão sem uso. “Os leitos não podem ser disponibilizados 

porque as equipes médicas não foram contratadas até agora”, denuncia o vice-presidente do 

Cremerj. 

Uma conta que não fecha  

A curto e médio prazos, parece não haver perspectiva para as secretarias municipal e estadual de 

Saúde equacionarem o problema crônico da falta de vagas em hospitais públicos. 
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Ambas admitem que a demanda é maior que a oferta, mas não acenam com estratégias suficientes 

para zerar a conta paciente-leito, que nunca fecha. As redes de saúde estadual e municipal alegam 

que os pacientes acabam ficando internados na Unidades de Pronto Atendimento porque não há 

leitos em hospitais públicos. 

No entanto, assim que a famílias conseguem obter uma liminar na Justiça obrigando a transferência 

de algum paciente, o leito acaba aparecendo. “Vive-se uma crise na área de saúde no Rio de 

Janeiro”, denuncia Nilson Nahon, do Cremerj. Um exemplo disso é a UPA da Penha, onde, na terça-

feira, a média de tempo de espera para atendimento era de quatro a seis horas. 
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Pacientes reclamam de espera e mau 

atendimento em UPAs do RJ 
Imagens mostram unidades superlotadas em várias regiões do estado. 

Pais reclamam que há poucos pediatras para atender muitas crianças. 
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Imagens gravadas em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande, na Zona Oeste, e na Penha, 

Zona Norte do Rio, e também na Baixada Fluminense revelam o sofrimento de pacientes que chegam nas 

unidades em busca de socorro médico. Os vídeos foram exibidos no RJTV desta quarta-feira (22). 

Na UPA do Mendanha, na Zona Oeste, além da espera, pacientes reclamam do calor. “Cheíssimo, sem ar 

condicionado, maior calorzão (sic)”, afirmou um paciente que aguardava há cerca de duas horas com o filho com 

febre. 

Outra paciente que buscava atendimento pediátrico para o filho recém-nascido afirmou que o local tinha poucos 

profissionais para atender muitas crianças. “Tem muita criança pra pouco médico. Tem pra mais de 50 crianças 

lá dentro pra um médico só atender”, garantiu Ariadne, ressaltando que as crianças também ficavam 

incomodadas com o calor no local. 

Imagens registradas pela equipe de reportagem do RJTV 1ª edição confirmam as reclamações dos pacientes. 

Sem cadeira para todas as pessoas, muitas aguardavam em pé. 

E os problemas não estão só na UPA do Mendanha. Os moradores que tentam atendimento na UPA de Campo 

Grande, na Avenida Cesário de Melo, também encontram muita dificuldade. Um vídeo enviado no sábado 

mostra a sala de espera lotada e muita gente aguardava de pé ou do lado de fora. 

A UPA até estava com o ar condicionado funcionando, mas não dava vazão para quantidade de pessoas. Uma 

paciente que aguardava na porta da unidade contou que chegou às 6h e só ao meio-dia os filhos foram atendidos. 

Na segunda-feira (20), a equipe de reportagem do RJTV já tinha mostrado problemas em outras UPAs 

administradas pelo governo do estado. Na unidade de pronto atendimento de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na 

Baixada Fluminense, pacientes também reclamavam da superlotação. Sem médico pra todo mundo, muita gente 

voltava pra casa sem ser atendido. "Cheguei aqui na upa não tem atendimento, só pra pediatria", afirmou um 

paciente. 
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Na unidade de Edson Passos, em Mesquita, também na Baixada, a unidade estava lotada e, mais uma vez, a 

equipe de reportagem ouviu queixas sobre o calor, pois o ar condicionado não estava funcionando. 

Na UPA da Penha, imagens também mostraram o local superlotado, inclusive com idosos aguardando 

atendimento em pé. “Essa espera é um divisor de aguas entre a vida e a morte, porque o tempo que você fica 

esperando, é o tempo que você tem ou pra se recuperar ou pra morrer”, afirmou a paciente Edna. 

Em nota, a secretaria de Saúde infirmou que a coordenadoria da UPA do Mendanha, está operando com a equipe 

completa nesta quarta (22), que são quatro clínicos e dois pediatras e entre 7h e 11h foram realizados 95 

atendimentos. Sobre a refrigeração foi informado que as equipes estão trabalhando para resolver o problema e 

que em alguns momentos o ar condicionado não dá vazão por conta do número de pessoas no local. 

Sobre a UPA da Cesário de Melo a secretaria informou que no sábado eles trabalharam com a equipe completa e 

foram realizados 575, mas nesta terça (21) dois profissionais faltaram, complicando o atendimento. Sobre a falta 

de cadeiras, eles informaram que muitos acompanhantes acabam utilizando as cadeiras destinadas aos pacientes 

e, por isso, acaba não sobrando lugar para os pacientes. Sobre a demora, o atendimento é feito por ordem de 

chegada e de acordo com a gravidade de casa caso. 
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