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RESUMO 

 

 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo analisar, a partir dos princípios 

constitucionais da descentralização e da integralidade, a qualidade dos serviços prestados pela 

Onkosol Assistência Oncológica, empresa privada na oncologia, conveniada ao SUS, aos portadores 

de câncer da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Para realizar essa análise, apoiamo-

nos teórico e metodologicamente na razão dialética, entendendo ser o campo da teoria social crítica, 

o que mais responde aos nossos anseios enquanto corpo teórico. Esta pesquisa baseou-se no 

levantamento de bibliografia pertinente ao nosso objeto de estudo, na análise de documentos 

importantes da Política de Saúde, e na pesquisa exploratória de campo, que consistiu na realização 

de entrevistas e na aplicação de questionários com os profissionais da Onkosol.  Nossa análise situa-

se em tempos de contrarreforma do Estado, que ao buscar adequar os países periféricos à lógica da 

financeirização, faz importantes direitos sociais retroceder, entre os quais, o direito à saúde. Os 

governos Lula e Dilma, comprometidos com a lógica de ajuste fiscal, reforçam o movimento que 

destrói a concepção dos direitos sociais como universais, aprofundando as medidas de 

contrarreforma do Estado, iniciadas no governo FHC. Destarte, nossos estudos apontaram que na 

atual fase neoliberal do Brasil, intitulada social-liberal, continua ocorrendo a não realização da 

saúde enquanto um direito conquistado, assim como o comprometimento da qualidade dos serviços 

prestados aos portadores de câncer, na medida em que princípios constitucionais estruturadores do 

SUS, como a universalidade, a equidade e a integralidade não se efetivam.   

 

 

Palavras-Chave: Contrarreforma do Estado; Política de Saúde; Câncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to examine, from the constitutional principles of decentralization and 

completeness, the quality of services provided by Onkosol Oncology Service, private company in 

oncology agreement with SUS, to patients with cancer of the Coastal Lowlands of the State of Rio 

de Janeiro. To perform this analysis, we rely on the theoretical and methodological dialectical 

argument, understanding that this is the field of critical social theory, what else responds to our 

desires as theoretical sources. This research was based on survey pertinent to our object of study, 

the analysis of important documents of Health Policy bibliography, and exploratory field of study, 

which consisted of interviews and questionnaires with professionals Onkosol. Our analysis is 

located in times of the state counter-reform, which seek to adapt to the logic of financialisation 

peripheral countries, makes important social rights retrograde, including the right to health. Lula 

and Dilma governments, committed to the logic of fiscal adjustment, strengthen the movement that 

destroys the conception of social rights as universal, deepening the state counter-reform measures, 

that were initiated during the Cardoso's government. Thus, our studies indicated that the current 

neoliberal phase of Brazil, entitled social liberal, is still occurring non-realization of health as a 

right earned, as well as compromising the quality of services provided to patients with cancer, in 

that constitutional principles structuring of the SUS, such as universality, equity and 

comprehensiveness not become effective. 

 

Keywords: State counter-reform; Health Policy; Cancer.  
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que ora torna-se público, consiste em dissertação de mestrado, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional (PPGSSDR) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

A escolha do tema saúde é fruto da minha inserção na área da saúde pública, primeiramente 

enquanto estagiário de Serviço Social, e posteriormente enquanto assistente social, cuja vivência 

proporcionou-me partilhar de questões inerentes à dinâmica do Sistema Único de Saúde (SUS).    

Durante a minha trajetória acadêmica, tive a oportunidade de realizar os meus estágios 

curriculares no Hospital Orêncio de Freitas
1
 e no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)

2
, 

tendo neste último hospital, realizado dois semestres de estágio no setor de oncologia, o que me 

estimulou a estudar a Política Nacional de Atenção Oncológica , tendo culminado com a elaboração 

do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação em Serviço Social, quando na ocasião 

analisei a relação entre as condições de trabalho dos profissionais e a qualidade do atendimento 

ofertada no ambulatório de oncologia do HUAP.  

Enquanto assistente social trabalhei por três anos na emergência do Hospital Municipal 

Nossa Senhora de Nazareth, situado no município de Saquarema; e também na equipe de saúde 

mental desse mesmo município, no processo de desospitalização do Hospital Colônia de Rio 

Bonito. Atualmente, desde o começo de 2012, trabalho como assistente social no setor de 

requisições de ordem judicial, da Secretaria de Saúde do município de Saquarema, onde vivencio 

diariamente os efeitos nefastos do neoliberalismo sobre a política pública de saúde, que se refletem 

em situações dramáticas para os usuários do SUS. Recentemente, assumi a coordenação do Serviço 

Social do Hospital Estadual dos Lagos.  

A partir das considerações acima, que me permitiram perceber as tensões e contradições que 

permeiam a política de saúde, e que me estimularam a aprofundar os estudos relativos aos contornos 

que a saúde pública vem assumindo na atualidade; bem como o atendimento ofertado aos 

portadores de câncer, elegi para este trabalho, enquanto objeto de estudo, a Política Nacional de 

Atenção Oncológica no âmbito da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro.   

                                                 
1
 O Hospital Orêncio de Freitas, hospital municipal situado na cidade de Niterói, no bairro do Barreto, é uma unidade de 

saúde de referência, especializada em cirurgias gastrointestinais, como as de hérnia e vesícula biliar. É conhecido, 

também, pelo Programa de Atenção ao Ostomizado. 

 
2
 O HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do 

SUS como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. 

Atende à população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, 

São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões 

de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município. 
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O presente estudo pauta-se na análise da qualidade do atendimento prestado aos portadores 

de câncer, tendo como universo de pesquisa a Onkosol Assistência Oncológica (Onkosol), que é 

uma empresa privada na oncologia, incorporada ao Hospital Santa Izabel, situada na cidade de Cabo 

Frio, na região da Baixada Litorânea; e credenciada em 2007, para atendimento pelo SUS a nove 

municípios
3
.  

A unidade é o primeiro centro de atendimento em oncologia da região, tendo sido 

conveniada ao SUS como uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). O 

convênio foi realizado com o objetivo de descentralização dos serviços, em conformidade com a 

Portaria nº 2.439, de 08 de Dezembro de 2005
4
. A unidade oferece, atualmente, serviços de 

prevenção, diagnóstico e tratamento quimioterápico do câncer.  

Após a realização do Exame de Qualificação, em Agosto de 2013, acolhemos a sugestão da 

banca examinadora, descartando a ideia de prosseguirmos a nossa análise também no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA). Decidimos priorizar a Onkosol devido ao fato de a mesma estar 

situada fora da região metropolitana do Estado, onde há carência de estudos na área da saúde, 

permitindo-nos, portanto, realizar a presente análise a partir do eixo da descentralização, que 

constitui-se de um importante princípio constitucional, e que nos permitiria perceber de que forma 

os serviços de oncologia estão estruturados em outras regiões do Estado do Rio de Janeiro; analisar 

a qualidade dos mesmos; e buscar compreender que tendências de descentralização vem sendo 

gestadas no contexto neoliberal, tornando, dessa forma, o nosso estudo relevante.  

Construímos nossa análise a partir dos pressupostos do Projeto de Reforma Sanitária e do 

Projeto Neoliberal de Saúde, os quais cotidianamente apresentam embates políticos e ideológicos 

no interior das instituições públicas de saúde; tendo como eixos principais de análise, o princípio da 

descentralização, já mencionado; e o princípio constitucional da integralidade, fundamental na área 

oncológica, que prevê a articulação entre as atividades preventivas e assistenciais no combate ao 

câncer.  

Para o presente estudo, consideramos que a universalização do acesso e a melhoria da 

qualidade dos serviços, com a adoção de um modelo assistencial pautado na integralidade e 

                                                 
3
 A mesorregião da Baixada Litorânea, é uma das seis mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, formada por nove 

municípios: Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos 

Búzios, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.  

 
4
 A Portaria nº 2.439/GM de 8 de Dezembro de 2005, institui a Política Nacional de Atenção Oncológica

4
, que 

contempla a Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, devendo ser 

implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. A proposta 

estabelece que a Política Nacional de Atenção Oncológica deva ser organizada de forma articulada com o Ministério da 

Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios. Fonte: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-2439.htm. Acesso em 28/07/2014.  

 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-2439.htm.%20Acesso%20em%2028/07/2014
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equidade das ações, são premissas básicas de uma concepção ampliada de saúde, previstas inclusive 

pelo projeto de Reforma Sanitária (BRAVO, 1996). Laura Tavares (1999) sinaliza que, na 

atualidade, os princípios de equidade e universalidade, previstos constitucionalmente em 1988, têm 

se submetido às ditas restrições econômicas, sendo desqualificados como “utópicos” e 

“irrealizáveis” (SOARES, 1999).   

Partindo da análise de autores do campo da teoria social crítica, observamos que no final dos 

anos 70 e início dos anos 80, a crise do fordismo
5
 marcou o advento do neoliberalismo enquanto 

uma nova força político-ideológica, que emergiu a partir de um projeto hegemônico da classe 

burguesa, tendo como expoentes principais, os governos Thatcher, na Inglaterra (1979) e Reagan, 

nos Estados Unidos (1980). Essa nova força apresentou, inicialmente, como soluções para a crise, a 

reorganização da produção e da circulação de mercadorias, a redefinição do papel do Estado e a 

financeirização
6
 da economia. Tais soluções seriam aprimoradas com o reforço à cultura e ideologia 

da competitividade e do individualismo, bem como com a subversão do que é coletivo e público ao 

que é privado e individual, a partir do momento em que o mercado passa a ser o ente ordenador das 

relações.   

Destarte, intentamos que em tempos de contrarreforma do Estado, a noção de qualidade 

aparece associada à lógica do mercado. A lógica da privatização, por exemplo, associa a qualidade 

aos princípios de produtividade e rentabilidade, diferente, portanto, da noção de qualidade prevista 

pelo Projeto de Reforma Sanitária, que ao rejeitar qualquer forma de interação público/privado, 

lutava por uma saúde pública de qualidade, que considerasse as condições reais de vida da 

população.  

É notório que muito embora o nosso estudo contemple a discussão da saúde pública a partir 

da constituição do SUS, a nossa análise privilegiará o período compreendido entre o início da 

década de 2000 e o ano de 2014, especialmente a partir do primeiro mandato do Presidente Lula da 

Silva, quando foi instituída a Política Nacional de Atenção Oncológica (2005), que propõe a 

articulação entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde, enfocando 

                                                 
5
 “O período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter 

as contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas por uma 

palavra: rigidez” (HARVEY, 2008, p.135).  

 
6
 Segundo Chesnais (2005), a nova etapa do capitalismo mundial, iniciada no fim dos anos 70 e início dos anos 80, é 

algo mais ou mesmo outra coisa – do que uma simples fase a mais no processo de internacionalização do capitalismo 

iniciado há mais de um século. A novidade se dá pela centralidade desempenhada pelas finanças, tanto na economia 

quanto na política, que vem sendo identificada com o nome de “financeirização” (CHESNAIS, 2005).  
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as particularidades da nova fase do neoliberalismo no país, denominada por Castelo (2008), de 

social-liberal
7
, que apresenta novas propostas para a resolução da “questão social” 

8
.   

Nesse sentido, o nosso estudo será norteado pela seguinte indagação: Que qualidade do 

atendimento é possível oferecer aos portadores de câncer na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, a 

partir da descentralização dos serviços de oncologia, na atual fase do neoliberalismo, denominada 

social-liberal?  

Buscando responder tal inquietação, a escolha do nosso objeto empírico de estudo, que 

refere-se à qualidade do atendimento prestado pela Onkosol, foi feita tendo como ponto de partida 

duas observações importantes:   

(i) Inicialmente, pelo fato do câncer ser uma doença crônica, considerada um problema 

de saúde pública em todo o mundo, sendo definido pelo Ministério da Saúde, como a 

segunda causa mortis por doença no Brasil;  

(ii) E, em segundo lugar, por entendermos que, para uma significativa parcela da 

população, o adoecimento por câncer, é a manifestação da precariedade das 

condições de vida, das dificuldades de acesso de prevenção, e da fragilidade da 

política de saúde brasileira, principalmente a partir das duas últimas décadas, com o 

avanço das políticas neoliberais.   

A partir das considerações acima, tecemos enquanto objetivo principal desse estudo, a 

análise, a partir dos princípios da descentralização e integralidade, da qualidade dos serviços 

prestados pela Onkosol aos portadores de câncer da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro. 

Esse objetivo divide-se em outros quatro específicos: i) Avaliar de que forma se encontra 

estruturada a rede de atenção oncológica na Baixada Litorânea do RJ; ii) Compreender a 

intervenção da Onkosol frente à dinâmica da Política Nacional de Atenção Oncológica; iii) 

Levantar indicadores que apontem o aumento da incidência do câncer; iv) Promover, resguardados 

                                                 
7
 O social-liberalismo refere-se à segunda fase do neoliberalismo, em que a partir da década de 90, as classes 

dominantes, admitem uma intervenção mais atuante do Estado na área social.  Essa fase é fruto das críticas feitas aos 

primeiros ajustes, orientados pelo Consenso de Washington, em 1989. São mantidas as dez prescrições anteriores 

iniciais, aliadas agora, à preocupação com o social e com o reforço do papel do Estado. No Brasil, essa fase teve seu 

início no governo Lula da Silva. Retomaremos esse debate mais adiante.  Esse debate será retomado, de forma fecunda, 

no segundo capítulo do nosso estudo.  

 
8
 A noção de questão social aqui utilizada é: “o conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 

sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da 

produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana — o trabalho —, das condições necessárias à 

sua realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência do ‘trabalhador livre’,que depende da venda 

de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas atividades vitais. Esse processo é denso de conformismos e 

rebeldias forjados ante as desigualdades sociais, expressando a consciência e o exercício da cidadania dos indivíduos 

sociais.” (IAMAMOTO, 2004,p.55).     
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os nossos limites, um amplo debate sobre a Política de Saúde brasileira, especialmente a partir do 

primeiro mandato de Lula da Silva. 

Utilizaremos na construção do presente trabalho, algumas categorias e conceitos, que 

consideramos fundamentais para a compreensão do objeto que analisamos, como: Política Social; 

Neoliberalismo; Política Pública de Saúde; Câncer; Qualidade de vida e Qualidade de vida em 

saúde.  

Para o estudo que desenvolvemos, consideramos as análises de Lefébvre (1975) e partimos 

do fato de que todo conhecimento é prático, histórico e social. Ao refletirmos que não existe 

conhecimento sem um debate prévio anterior, ou seja, sem uma processualidade, entendemos que a 

produção do conhecimento deve, por conseguinte, seguir uma processualidade histórica, sendo esta 

última indispensável para o entendimento dos fatos (LEFÉBVRE, 1975).  

Ao considerarmos que o sujeito e o objeto estão em perpétua interação; agindo e reagindo 

um sobre o outro, numa contínua interação dialética, observamos que ambos integram uma 

totalidade indissolúvel. Ao interagir com o objeto, o pesquisador capta a sua estrutura. O objeto 

continua sendo o mesmo, mas o pesquisador não. (NETTO, 2009) 

A partir desses pressupostos, desenvolvemos o presente estudo, a partir de autores que 

assentam-se, majoritariamente, no campo da teoria social crítica, tendo em vista que entendemos ser 

este campo, o que mais responde aos nossos anseios enquanto corpo teórico adensado, composto de 

princípios, pressupostos, método, categorias e conceitos.  

Apoiamo-nos no método materialista histórico-dialético de Karl Marx, por entendermos que, 

enquanto homens, somos influenciados pelas relações sociais de produção e que a sociedade e a 

política dependem da ação desses mesmos homens no tempo, não sendo possível entender o real, 

que no processo histórico é perpassado por contradições sociais, desconectados de uma prática 

social.  

Assim sendo, apoiados na razão dialética, buscamos desvendar o nexo das coisas, superando 

sua forma e aparência, visando buscar a essência
9
 a partir de categorias, enquanto abstração para o 

entendimento da realidade. É necessário reconhecer que utilizar o método de Karl Marx enquanto 

método de investigação da realidade, não é tarefa das mais fáceis, principalmente se considerarmos 

o modo capitalista de pensar as coisas, enquanto modo de produção de ideias, porém, consideramos 

ser fundamental àqueles que acreditam que outro mundo é possível.  

                                                 
9
  Para Marx, a distinção entre aparência e essência é fundamental. Segundo ele “toda ciência seria supérflua se a forma 

de manifestação [a aparência] e a essência das coisas coincidissem imediatamente” (MARX,, III, 2, p. 271, 1985). Para 

um maior entendimento sobre o tema ver: NETTO, JP Introdução ao método da teoria social. In Serviço Social – 

direitos e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 667-696.  
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Para o desvelamento do nosso objeto de estudo, que refere-se à Política Nacional de Atenção 

Oncológica, nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, e que pauta-se na análise da qualidade 

do atendimento prestado aos portadores de câncer que são usuários da Onkosol, realizamos o nosso 

estudo em três momentos distintos, porém, interligados, priorizando não somente o  caráter 

quantitativo,mas também o caráter qualitativo
10

 do mesmo.   

Inicialmente, no primeiro momento, realizamos uma vasta pesquisa bibliográfica e 

documental
11

, para o levantamento de livros e artigos da literatura específica ao recorte do objeto e 

para a aplicação das entrevistas e questionários. Através do estudo teórico da bibliografia, que não 

se resumiu a esse primeiro momento, mas que acompanhou a construção da análise do objeto 

durante todo o estudo, foi possível expandir o conhecimento sobre a relação do Estado capitalista 

com as políticas públicas, e, sobretudo, com a política de saúde brasileira; os desdobramentos da 

ideologia neoliberal frente à política de saúde e sua relação com o atendimento aos portadores de 

câncer na instituição estudada; bem como, a partir da análise documental, conhecer as legislações, 

programas e as políticas destinadas aos portadores de câncer no Brasil.  

Analisamos documentos pertinentes ao objeto de estudo, como a Constituição Federal de 

1988; a Lei Orgânica da Saúde (1990); a Lei nº. 8080/1990; a Lei nº. 8142/1990; a Portaria n.º 

2439/GM, de 8/12/2005, que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica; o Plano Diretor da 

Reforma do Estado (1994), entre outros.   

 No segundo momento, realizamos a pesquisa exploratória de campo, com a coleta de dados, 

a partir de entrevistas
12

 semiabertas e questionários, com os profissionais da Onkosol·, tendo por 

objetivo, a coleta de informações precisas que nos permitiram o conhecimento da realidade da 

atenção oncológica na instituição analisada; bem como, com o intuito de resgatar questões ligadas à 

qualidade do atendimento a partir da ótica dos profissionais que participaram da pesquisa.   

No terceiro e último momento, realizamos a conclusão do trabalho, subsidiada pela análise 

das entrevistas e questionários e pelo estudo teórico realizado. Nesse momento, fizemos uma leitura 

                                                 
10

  “A pesquisa qualitativa nãos e baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. Uma pergunta 

importante neste item é “quais indivíduos sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema a ser 

investigado?” A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas 

múltiplas dimensões (MINAYO, 1992, p.43).  

 
11

 Com vistas à compreensão das categorias e conceitos fundamentais para a nossa análise, recorreremos a autores 

ligados ao campo das Ciências Sociais, das Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde, através da produção literária 

disponível em livros, artigos e bibliotecas virtuais, como Scielo. Os documentos que analisamos são encontrados, em 

sua grande maioria, nos sites do INCA e do Ministério da Saúde.  

 
12

 “As entrevistas são os instrumentos mais usados nas pesquisas sociais porque, além de permitirem captar melhor o 

que as pessoas pensam e sabem, observam também a sua postura corporal, a tonalidade da voz, os silêncios etc. Podem 

ser padronizadas ou estruturadas, quando o pesquisador coloca tópicos para o pesquisado falar o que pensa sobre eles, 

partindo, assim, de um roteiro mais aberto”. (MARSIGLIA, 2001, p.27).  
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teórica dos resultados obtidos, no intuito de validar a nossa hipótese inicial, de que o 

neoliberalismo, em sua atual fase no Brasil, intitulada social-liberal, continua interferindo na 

Política de Saúde atual; especificamente nessa análise, na atenção oncológica; por meio da 

focalização, do não cumprimento do princípio da integralidade; da insuficiência dos serviços de 

saúde, das privatizações, das parcerias público-privado, entre outros.  

Buscando responder às questões colocadas, a dissertação de mestrado encontra-se dividida 

em quatro capítulos.  

 Nosso primeiro capítulo está estruturado, com vistas a abarcar a discussão sócio-histórica 

da política de saúde no Brasil. Traçamos um panorama da política de saúde no país, destacando a 

natureza das políticas sociais como parte integrante do Estado capitalista e a saúde, enquanto uma 

política pública articulada à reprodução do capital. Discutimos a saúde no início do Século XX; no 

contexto da Ditadura Militar; na Redemocratização, com as propostas e a implementação do 

movimento de Reforma Sanitária, que culminaram na constituição do Sistema Único de Saúde 

(SUS); a Contrarreforma na Saúde nos anos 1990, e por fim, a descentralização na Política de Saúde 

nos governos Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Neste capítulo, 

privilegiamos alguns autores que consideramos fundamentais para o debate do tema saúde: Amélia 

Cohn, Asa Cristina Laurell, José Paulo Netto, Madel Therezinha Luz, Maria Inês Souza Bravo, 

Marta Arretche Maurílio Castro de Matos, Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna, Paulo Elias, 

Raquel Cavalcante Soares, Sônia Draibe, Sônia Fleury, entre outros.   

No segundo capítulo, discutimos a contrarreforma na saúde na atualidade na atual fase 

neoliberal, denominada social-liberal, com ênfase nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

bem como a descentralização da Política de Saúde nos referidos governos. São autores importantes 

no capítulo: Cláudia March, Eduardo Fagnani, Juliana Souza Bravo de Menezes, Luiz Filgueiras, 

Maria Inês Souza Bravo, Mary Jane de Oliveira Teixeira, Pierre Salama, Raquel Cavalcante Soares, 

Reinaldo Gonçalves, Rodrigo Castelo, Telma Menicucci, entre outros.  

No terceiro capítulo, apresentamos o câncer enquanto um problema de saúde pública 

mundial, com ênfase na realidade brasileira. Inicialmente, apresentamos o conceito de câncer e os 

reflexos sociais para os portadores da doença; discutimos dados epidemiológicos; a atenção à saúde 

na área oncológica no Brasil; e por fim, os conceitos de qualidade de vida e qualidade de vida em 

saúde. Neste capítulo, trabalhamos com autores, como Ana Cláudia Kluthcovsky, Ângela 

Takayanagui, Antonio Pedro Mirra, Brenda Bare, Maria Cecília Souza Minayo, Ricardo Sabbi, 

Selene Herculano, Suzanne Smeltzer, Vicente Navarro e, principalmente, com os documentos do 

site do Inca.  
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O quarto e último capítulo, versa, especificamente, sobre a análise do nosso objeto empírico, 

que refere-se à análise da realidade da oncologia na Baixada Litorânea, a partir da qualidade do 

atendimento prestado pela Onkosol. Promovemos, inicialmente, a caracterização da Baixada 

Litorânea do Rio de Janeiro; em um segundo momento apresentamos o histórico e a caracterização 

da Onkosol; e por fim, as reflexões sobre a qualidade do atendimento prestado pela instituição, a 

partir das entrevistas realizadas e dos questionários respondidos pelos profissionais, tendo por base 

os pressupostos do Projeto de Reforma Sanitária e do Projeto Neoliberal de saúde.  

Nesse sentido, a partir da utilização da bibliografia e dos documentos relacionados à Política 

de Saúde, à qualidade de vida, e ao câncer; e da realização da pesquisa empírica com os 

profissionais da Onkosol, buscaremos desvelar a Política Nacional de Atenção Oncológica na 

Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, e de forma mais específica, o tipo de qualidade oferecido pela 

referida instituição aos portadores de câncer da região.  
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CAPÍTULO I – A CONFIGURAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA SAÚDE NO BRASIL: UMA 

POLÍTICA PÚBLICA ARTICULADA À REPRODUÇÃO DO CAPITAL               

 

Neste capítulo, abordaremos a configuração sócio-histórica da Saúde no Brasil, enquanto 

uma política pública atrelada à reprodução do sistema capitalista.  

Com vistas ao entendimento do tema, o mesmo encontra-se dividido em três períodos 

históricos: o primeiro, quando o Estado começa a intervir na saúde, está compreendido entre o 

início do século xx até a ditadura militar; o segundo, que se situa na época da redemocratização da 

sociedade brasileira, com o movimento de Reforma Sanitária e a constituição do Sistema Único de 

Saúde (SUS); e o terceiro, que versa sobre a contrarreforma na saúde, nos anos 1990.  

O período histórico que se refere à contrarreforma na saúde na atualidade ─ governos Lula 

da Silva e Dilma Rousseff ─ por compreender o período em que a nossa pesquisa se inscreve, foi 

analisado mais detalhadamente, constituindo-se enquanto o segundo capítulo da presente 

dissertação.  

É inconteste que a Política de Saúde brasileira sofreu grandes alterações ao longo da 

história, alterações estas que acompanharam o desenvolvimento da intervenção do Estado frente à 

questão social, que se materializou num dado momento em política social
13

.  

Merecem relevância as mudanças que ocorrem a partir do momento em que o Estado deixa 

de considerar a saúde como simples “ausência de doença” e que a sociedade reconhece a luta pelo 

direito à saúde como uma luta pela democratização da sociedade — o que ocorre em meados da 

década de 70, com a emergência da ação das classes populares na reivindicação de direitos 

(BRAVO, 1996).  

Nesse sentido, consideramos ser necessário reter as principais características da trajetória da 

política de saúde no Brasil, cujas tendências hegemônicas correspondem às seguintes fases: i) 

Sanitarismo Campanhista; ii) Modelo Previdenciário de Saúde; iii) Movimento de Reforma 

Sanitária e a construção do SUS; e iv) A hegemonia do Projeto Neoliberal ou Projeto Privatista de 

Saúde.     

                                                 
13

 De acordo com Behring e Boschetti (2007), a política social e todos os sistemas de proteção social são formas de 

enfrentamento às expressões da questão social, que têm como origem a relação de exploração do capital sobre o 

trabalho. Faleiros (2004) considera que a análise das políticas sociais tem muitos caminhos: “as políticas sociais ora são 

vistas como mecanismos de manutenção da força de trabalho, ora como conquistas dos trabalhadores, ora como arranjos 

do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora como  instrumento de garantia do 

aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão” (FALEIROS, 2004, p.8). Para um maior entendimento do assunto: 

BEHRING, Elaine Rossetti e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 3ªed. São Paulo: Cortez, 

2007; e FALEIROS, Vicente de Paula. O que é Política Social. São Paulo: Brasiliense, 2004. – (Coleção Primeiros 

Passos, 168).  
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No presente capítulo, apresentamos ainda o debate sobre a descentralização na saúde – 

princípio constitucional que configura-se como o eixo de análise da nossa pesquisa – nos governos 

dos presidentes Itamar Franco, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso.  

 

1.1 ) A Saúde brasileira do início do Século XX até a Ditadura Militar     

 

Na área da saúde, a intervenção estatal só acontece no Brasil, a partir do Século XX, mais 

efetivamente na década de 30 (BRAVO, 2007).  Nos dois séculos anteriores, a assistência médica 

pautava-se, fundamentalmente, na filantropia e na prática liberal (Século XVIII); e em campanhas 

limitadas (Século XIX), período também conhecido como assistencialista.  

No início do Século XX, quando o Estado começa a intervir na saúde, a intervenção se 

sucede enquanto “caso de polícia”, ou seja, de forma emergencial e politizada para a direita. 

Tratava-se de um momento de crescente urbanização e industrialização do país que, somadas à 

construção das cidades e expansão da zona portuária, marcaram o processo de consolidação do 

capitalismo no Brasil.  

O modelo de saúde brasileiro surge de forma dicotomizada. Dois modelos de saúde 

passaram a conviver paralelamente a partir da década de 1920: o modelo Sanitarista Campanhista e 

o modelo de saúde baseado na assistência médica, que surge com a criação das Caixas de 

Aposentadoria e Pensões (CAPs) e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).  

O modelo denominado Sanitarismo Campanhista surge na década de 1920, centralizado na 

criação de condições sanitárias mínimas para a área urbana e rural (com menos intensidade), numa 

perspectiva higienizadora. Dentre as principais ações dessa fase, estão as campanhas de imunização 

em massa, e a profilaxia focada em determinadas doenças, ganhando destaque as ações ligadas às 

campanhas com a finalidade de extinguir as epidemias
14

 que assolavam a população, como a 

dengue e a febre amarela.  

O Sanitarismo Campanhista assentou suas bases na teoria dos germes, de Louis Pasteur
15

, na 

qual os problemas de saúde são explicados por uma relação linear entre agente e hospedeiro. Nesse 

                                                 
14

 No contexto de organização das cidades, a erradicação dessas doenças tornava-se de suma importância e angariava 

esforços do governo para tal. Hoje, no século XXI, observa-se o retorno de epidemias já combatidas no início do século 

passado, principalmente, a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, notadamente nos grandes centros urbanos, 

onde há intensa favelização e ausência de políticas públicas efetivas que deem suporte ao crescimento populacional e 

criação de condições mínimas de saneamento básico.  

 
15 “A Teoria dos Germes, de Pasteur, dizia que a cada doença infecciosa estaria associado um microrganismo. Para 

provar sua tese, Pasteur inseriu bacilos de antraz em ovelhas saudáveis e, depois de um determinado tempo, elas 

apresentaram os mesmos sinais e sintomas dos animais naturalmente doentes. Ao isolar novamente os agentes da 

doença dos animais inoculados, ele demonstrou de forma definitiva que uma doença infecciosa com seus sinais e 
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sentido, esse modelo buscou resolver os problemas da saúde, mediante ações de combate a doenças 

de massa, com intervenções nos corpos dos indivíduos. Em linhas gerais, tratava-se de um modelo 

de inspiração militar, que consistia no estilo repressivo de intervenção. 

De acordo com Luz (1991), na Primeira República (1889-1930), também conhecida por 

República Velha, 

 
Foram criados e implementados os serviços e programas de saúde pública em nível 

nacional (central). À frente da Diretoria Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz, 

ex-aluno e pesquisador do Instituto Pasteur, organizou e implementou, 

progressivamente, instituições públicas de higiene e saúde no Brasil. Em paralelo, 

adotou o modelo das “campanhas sanitárias”, destinado a combater as epidemias 

urbanas e, mais tarde, as endemias rurais. Este modelo, de inspiração americana, 

mas importado de Cuba, tornou-se um dos pilares das políticas de saúde no Brasil e 

no continente americano em geral (LUZ, 1991, p.78-79).  

 

 

 Bravo (2001) infere que, nesse período, foram “tomadas algumas medidas que se 

constituíram no embrião do esquema previdenciário brasileiro, sendo a mais importante a criação 

das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) em 1923, conhecida como Lei Elói Chaves” 

(BRAVO, 2001, p.3). As CAPs foram criadas, de acordo com o decreto nº 4.682 de 24 de Janeiro 

de 1923, sendo financiadas pela União, pelos empregados e empresas empregadoras.  

Elas tinham como função, a concessão de benefícios pecuniários (aposentadorias e pensões); 

e a prestação de serviços, como, por exemplo, as assistências médica e farmacêutica aos filiados e 

dependentes. Observamos, nesse sentido, que esse sistema de proteção social obedecia a uma lógica 

meramente econômica, em que a dimensão político-social era totalmente desprezada.  

No período populista
16

, especificamente no ano de 1933, surgem os IAPs (Institutos de 

Aposentadorias e Pensões), organizados por categorias de trabalhadores, “forma pela qual um 

sistema nacional de previdência gerido pelo Estado foi introduzido no país” (WERNECK 

VIANNA, 2011, p.140). Luz (1991) salienta que “tais institutos foram criados por Getúlio Vargas 

ao longo dos anos 30, favorecendo as camadas de trabalhadores urbanos
17

 mais aguerridas em seus 

sindicatos e mais fundamentais para a economia agroexportadora até então dominante” (LUZ, 1991, 

                                                                                                                                                                  
sintomas característicos são causadas por um determinado germe.” Para um maior entendimento do assunto: Pasteur, o 

cientista na busca do conhecimento. Laboratório de Tecnologia Educacional. Departamento de Bioquímica. Instituto de 

Biologia, UNICAMP. 

 

16
 Segundo Luz (1991), “Desde o início, a implementação dos programas e serviços de auxílios e de atenção médica foi 

impregnada de práticas clientelistas” (LUZ, 1991, p.79).  

 
17

 Entre as categorias assalariadas favorecidas pela criação dos institutos, estão os “ferroviários, empregados do 

comércio, bancários, marítimos, estivadores e funcionários públicos” (LUZ, 1991, p.79).  
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p.79). De acordo com Bravo (2007), a criação dos IAPs marcou o surgimento da medicina 

previdenciária no Brasil.  

Sobre a criação dos IAPs, Werneck Vianna (2011), conclui que: 

 

Os IAPs foram constituídos como entidades autárquicas, vinculadas ao Estado via 

Ministério do Trabalho; sob o regime de capitalização, recolhiam fundos 

(contribuições de empregados e empregadores) e proviam benefícios para aqueles 

trabalhadores. De um ponto de vista global, representaram a agregação de direitos 

sociais ao conjunto de leis trabalhistas implementado por Vargas, como parte de 

seu projeto de reorganização do processo acumulativo, para encaminhar 

preventivamente o conflito entre capital e trabalho. Em estreita ligação com a 

estrutura sindical corporativa montada no mesmo período, a Previdência tornou-se 

um instrumento de incorporação controlada, definindo que direitos integravam o 

pacote da cidadania a quem ele tinha acesso (WERNECK VIANNA, 2011, p.140).  

 

 

De acordo com Braga e Paula (1986), as principais medidas utilizadas para a saúde pública, 

no período de 1930 a 1940, foram: (i) Ênfase nas campanhas sanitárias; (ii) Coordenação dos 

serviços estaduais de saúde dos estados de fraco poder político e econômico, em 1937, pelo 

Departamento Nacional de Saúde; (iii) Interiorização das ações para as áreas de endemia rurais, a 

partir de 1937, em decorrência dos fluxos migratórios de mão de obra para as cidades; (iv) Criação 

de combate às endemias; (v) 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, 2007 apud BRAGA e PAULA, 1986, p.53-55).   

Ainda sobre o período populista, Bravo (2007) infere que:  

 

A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, foi consolidada no 

período 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, 2007, 

p.92).  

 

 

Na década de 50 e início da década de 60, presencia-se no Brasil a tentativa de implantar no 

país um projeto nacional de desenvolvimento
18

 econômico moderno integrado à ordem do 

capitalismo industrial. (IAMAMOTO e CARVALHO, 2004).  

                                                 
18

 De acordo com Castelo (2007), “Até aproximadamente 1960, o nacional-desenvolvimentismo gozou de enorme 

prestígio intelectual e político na América Latina, sendo considerado o pensamento hegemônico à época. O modelo de 

desenvolvimento preconizado pelos desenvolvimentistas, baseado fundamentalmente na industrialização, não alcançou, 
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Esse cenário fez emergir no setor saúde uma dicotomia: de um lado, o Modelo Campanhista 

predominava nos órgãos da saúde pública, e do outro, havia o modelo curativo presente nos 

serviços previdenciários de atenção médica.  

Nas palavras de Madel Therezinha Luz, 

 

O modelo campanhista, que chegara a um estágio burocrático rotineiro, ainda 

predominava largamente nos órgãos de saúde pública do então Ministério da 

Educação e Saúde. Opunha-se ao modelo curativista dominante nos serviços 

previdenciários de atenção médica, também burocratizados e ineficazes face aos 

crescentes problemas de saúde das populações urbana e rural (LUZ, 1991, p.80).  

 

Ainda na década de 50, mais precisamente em 1953, é criado, pela Lei 1.920 de 25 de Julho 

de 1953, o Ministério da Saúde.  

Com a instauração do governo militar no Brasil a partir de 1964
19

, que teve o apoio dos 

Estados Unidos da América e da burguesia e oligarquia rural brasileiras, fica evidenciada uma 

intervenção sobre a questão social baseada no binômio repressão – assistência
20

. O Estado 

procurava regular a sociedade ampliando a política assistencial, de forma a garantir a reprodução da 

força de trabalho de acordo com as exigências do capital mediante o controle dos conflitos sociais 

com o objetivo de aquietar a população e afastá-la da influência comunista. 

                                                                                                                                                                  
todavia, os resultados esperados em termos, por exemplo, da autonomia nacional e da modernização dos setores 

econômicos e sociais mais atrasados da região” (CASTELO, 2007, p.2-3). 

 
19

 O governo militar no Brasil, que teve vigência de 1964 a 1985, foi caracterizado como autocrático-burguês, 

significando um período de grande repressão e restrições quanto à liberdade individual e política, um retrocesso na 

construção de relações democráticas na sociedade brasileira. Foi destaque, nesse período, a abertura do país ao capital 

externo e o recrudescimento das desigualdades sociais. Netto (1991) ao analisar o período autocrático burguês, destaca 

que o mesmo evoluiu em três momentos distintos: o primeiro que vai de abril de 1964 a dezembro de 1968, durante os 

governos Castelo Branco e Costa e Silva, marcado pela busca de uma base de apoio que servisse de sustentáculo para as 

iniciativas da ditadura; o segundo momento, de dezembro de 1968 a 1974, com o fim do governo Costa e Silva, e todo o 

governo Médici, quando com o Ato Institucional nº. 5 (AI-5) abre-se o genuíno momento da autocracia burguesa e 

passamos de uma ditadura reacionária para um regime político com características nitidamente fascistas. Nesse período 

ocorre ainda a promoção do desenvolvimento econômico, com crescimento acelerado, batizado como milagre 

brasileiro. Por fim, o autor ressalta o terceiro momento, no período do Presidente Geisel (1974-1979), quando ocorre o 

aprofundamento da crise do milagre, marcado pela estratégia de distensão, que constitui o projeto de autorreforma, 

visando recompor o bloco sociopolítico que tem como objetivo institucionalizar de forma duradoura o sistema de 

relações econômico-sociais e políticas a serviço dos monopólios (NETTO, 1991). Para análise detalhada sobre o 

período, ver: NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. São 

Paulo: Cortez, 1991. 

 
20

 “Em face da questão social no período 64/74, o Estado utilizou para sua intervenção o 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, 2007, p.93).  
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Nesse período, foram perseguidos, presos, torturados e mortos vários líderes políticos, 

trabalhadores, dentre outros. A imprensa permaneceu sob o poder da censura e as diretrizes 

governamentais passaram a ser impostas pelos Atos Institucionais
21

.  

A estrutura das políticas sociais brasileiras pautava-se na modernização do aparelho estatal, 

na extensão da cobertura previdenciária e na privatização. Como parte deste processo, destaca-se a 

unificação das instituições previdenciárias
22

, com a criação do INPS (Instituto Nacional da 

Previdência Social) em 1966, que foi uma grande estratégia estatal na política assistencial, 

aumentando o poder de controle da classe dominante, via Estado, sobre os trabalhadores.  

 

A unificação da previdência social 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. A criação do INPS, em 

1966, ao unificar os antigos IAPs constituiu-se na modernização da máquina 

estatal, aumentando o seu poder regulatório sobre a sociedade, além de representar 

um esforço de desmobilização das forças políticas (...) (BRAVO, 1996, p.42).  

 

 

Neste sentido, a criação do INPS, desmonta os mecanismos de integração; e, muito embora 

expanda o número de beneficiários, esfacela os esquemas associativos que lhe asseguravam voz; 

“impondo à política social ao mesmo tempo uma racionalidade privatizante- tecnicamente 

justificada- e um papel de moeda de troca no mercado político, desencadeou a sua (perversa) 

americanização” (WERNECK VIANNA, 2011, p.145).  

Nas palavras de Maria Lucia Teixeira Werneck Vianna, 

 

O projeto modernizador implantado durante o autoritarismo pós-64 – sem dúvida 

um projeto de expansão do capitalismo brasileiro -, implicou o desencadeamento 

de um processo de “americanização” da proteção social, nítido no campo da saúde, 

mas facilmente generalizável para toda a política pública voltada para o social. A 

modernização efetuada pelos militares, intencionalmente ou não, fez assim, um 

percurso inverso àquela conduzida por Vargas (WERNECK VIANNA, 2011, 

p.151-152).  

 

  

                                                 
21

 Os Atos Institucionais foram decretos impostos pelo governo militar com vistas a aumentar seu poder sobre a 

sociedade e legitimar suas ações. Ganha destaque o ato Institucional nº 5, editado em 13/12/1968, que significou um 

endurecimento do governo militar, suscitando grandes reações da população.  

 
22

 Compunham as instituições previdenciárias os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs). Os IAPs. Apenas em 1971, com o FUNRURAL, o trabalhador rural é inserido no 

sistema de contribuições e benefícios, e, em 1972, os trabalhadores autônomos e domésticos. 
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Teixeira (1989) conclui ser a atenção médica previdenciária “funcional”, tendo em vista que 

promove a capitalização do setor saúde, e ainda assegura condições mínimas necessárias à 

reprodução da força de trabalho assalariada.  

Nessa época, predominava no país o padrão de cidadania regulada
23

. Segundo esse padrão, 

os direitos cobertos pelas políticas sociais ficavam restritos a determinados segmentos, àqueles 

inseridos no mercado de trabalho formal, não resolvendo as questões básicas concernentes ao 

desigual acesso aos serviços de saúde, por exemplo. Portanto, uma parcela da população tinha 

acesso ao serviço privado e uma grande maioria ficava à cargo das entidades filantrópicas, como as 

Santas Casas de Misericórdia.  

A perspectiva privatista presente na política de saúde torna-se um campo atraente para o 

capital. Há, nesse momento, uma ampliação da oferta de serviços de saúde com a contratação de 

instituições da rede privada com recursos públicos, bem como a presença de grandes corporações 

laboratoriais e a prestação de serviços. De fato, ainda não podia ser encontrada uma política de 

saúde universal e integral como uma política efetiva de Estado. 

O crescimento da medicina previdenciária corresponde à fase do Modelo Médico 

Assistencial Privatista ou Modelo Previdenciário de Saúde. Essa fase, hegemônica da metade dos 

anos 60 ao início dos anos 80 dá ênfase a um modelo de atenção vinculado à contribuição do 

trabalhador, caracterizado pelo privilegiamento do setor privado e por uma assistência médica de 

caráter curativo, individualizado, e especializado, em detrimento de um conjunto de ações públicas 

relacionadas à saúde coletiva de caráter público da população.  

O caráter curativo das práticas visava atuar sobre o corpo do trabalhador com o intuito de 

restaurar e manter sua capacidade produtiva para atender às exigências de lucro do capital, que no 

período precisava garantir sua reprodução e expansão. De maneira geral, a lucratividade orientava a 

organização e a prática das ações estatais na saúde. (BRAVO, 1996) 

A iniciativa privada era subsidiada por meio de convênios e contratação de serviços. Ainda, 

como sinalizado, houve no período a entrada maciça dos grandes laboratórios farmacêuticos no 

país, que se configuravam como corporações internacionais com interesses na garantia de um 

mercado consumidor crescente. 

O Modelo Previdenciário de Saúde, portanto, assentava-se no seguinte tripé: 

a) O Estado como grande financiador do Sistema por meio da Previdência Social; 

                                                 
23

 A noção de cidadania regulada apropriada neste trabalho é apresentada por Santos (1987): “Por cidadania regulada 

entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema 

de estratificação ocupacional e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em 

outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma 

das ocupações reconhecidas e definidas em lei” (SANTOS, 1987, p.68).  
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b) O setor privado nacional como maior prestador dos serviços de atenção médica – 

momento em que há uma proliferação de hospitais e laboratórios particulares; 

c) O setor privado internacional como o mais significativo produtor de insumos, como 

medicamentos e equipamentos biomédicos. 

Werneck Vianna (2011) considera que o período compreendido entre os anos 1967-1975, 

“assistiu, certamente, à sedimentação de um padrão assistencialista das políticas de saúde; no 

fundamental, foi, porém, aquele em que o setor hospitalar privado conheceu, de fato, condições 

altamente favoráveis de crescimento” (WERNECK VIANNA, 2011, p.146-147). Nessa mesma 

perspectiva, Luz (1991), argumenta que nesse período, predominou “um sistema de atenção médica 

‘de massa’ (no sentido de ‘massificado’) sobre uma proposta de medicina social e preventiva, que 

chegou a ser o discurso dominante na conjuntura anterior ao golpe de Estado; o surgimento e o 

rápido crescimento de um setor empresarial de serviços médicos” (LUZ, 1991, p.82).  

A década de 70 assiste a uma crise generalizada da economia capitalista internacional. Um 

período de recessão marcado pelo colapso do padrão de desenvolvimento fordista/keynesiano, um 

modelo de rígida acumulação e intervenção estatal na economia
24

. 

No Brasil, o “milagre econômico”
25

 — caracterizado pelo período no qual houve o estímulo 

à produção e consumo em massa e intensa internacionalização da economia — começa a dar sinais 

de crise, notadamente em decorrência do desgaste do modelo político-econômico e da concentração 

de riquezas: crescimento do desemprego, elevação da dívida externa e da taxa inflacionária, 

pauperização da classe trabalhadora e consequente aumento das mortes provocadas por doenças 

infecciosas.   

Nesse sentido, foi implantado em 1974 o Plano de Pronta Ação, com o objetivo de organizar 

as práticas médicas atreladas à previdência social e universalizar o atendimento de emergência; e 

em 1975, o Sistema Nacional de Saúde, que pretendia disciplinar a articulação dos órgãos do setor 

saúde.  

                                                 
24

 Para aprofundar a discussão acerca das alterações nos modelos de acumulação capitalista, em especial na década de 

70, cf. CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996 e HARVEY, D. Condição pós-moderna: 

uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 

 
25

 “Milagre econômico” é a denominação dada ao período de crescimento da economia brasileira, especialmente entre 

1969 e 1973, marcado pelo aumento da concentração de renda e da pobreza. Houve a emergência de um pensamento 

ufanista de “Brasil Potência” e “Brasil, ame-o ou deixe-o”, evidenciado, também, pela conquista da Copa do Mundo de 

1970. 
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O Sistema Nacional de Saúde
26

 foi instituído pela lei nº 6.299/75 e suas bases não foram 

colocadas na agenda governamental pelos partidos políticos nem por movimentos da sociedade 

civil. Estava em consonância com o contexto autoritário do governo militar, e foi elaborado pelos 

dirigentes do INPS, que, por sua vez, era subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS).  

Já em 1978, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência (SINPAS), 

composto pelo INAMPS
27

 (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), pelo 

IAPAS (Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) e pelo INPS 

(Instituto Nacional da Previdência Social). Configurou-se como uma tentativa de modernização do 

sistema previdenciário devido a sua inoperância e à baixa eficiência dos serviços de saúde. 

Conforme afirma Bravo, 

 

O SINPAS pode ser compreendido no processo de crescente universalização e 

adoção do modelo de seguridade em vez do de seguro social. A criação do 

INAMPS é a expressão dessa tendência, ao aglutinar a assistência médica 

concedida por todos os órgãos previdenciários, desvinculando o atendimento 

médico da concessão dos benefícios (BRAVO, 1996, p.57).  

 

Apesar dessas reformas implantadas, a política de saúde dava sinais de crise. Não se 

conseguia implantar as condições necessárias à unificação dos aspectos preventivos e curativos e ao 

padrão de privatização da assistência médica, que visava garantir uma clientela aos serviços 

privados.  

O Estado autocrático-burguês (NETTO, 1991) precisava criar mecanismos para garantir a 

continuidade das relações capitalistas, iniciando um processo de distensão política. Esse processo 

foi marcado pelo reaparecimento de forças sociais contrárias ao governo, preocupadas com a luta 

por direitos mínimos de democracia, de participação política. A partir daí, foram tomadas medidas 

que visavam reduzir as tensões sociais e propiciar um alargamento das políticas sociais, bem como 

a reforma do complexo previdenciário vigente até então. 

 

 

 

                                                 
26

 Para o entendimento sobre o tema, ver: SILVA, Ionara Ferreira da. O processo decisório nas instâncias colegiadas do 

SUS no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde 

Pública; 2000-100p.  

 
27

 Em 1978 foram separadas as funções previdenciárias das de assistência médica individual, que passou a ser prestada 

por uma nova autarquia: o INAMPS. Ele manteve a hegemonia no país da prestação de serviços médicos por meio, 

sobretudo, de hospitais contratados com o segmento privado. 



18 

 

 

1.2) A Saúde brasileira na Redemocratização: A Reforma Sanitária e a constituição do SUS 

 

A reorganização do país rumo à redemocratização, no início dos anos 80, desenvolveu-se de 

maneira lenta e conflituosa, posto que se enfrentava uma grande crise econômica agravada pelo 

aumento do custo de vida, da taxa inflacionária e do desemprego, bem como do arrocho salarial 

(BRAVO, 1996).  

Nas eleições de 1982, as negociações entre as correntes políticas moderadas e conservadoras 

se sucederam em favor da abertura democrática. A ação dos movimentos sociais, exercendo grande 

pressão, foi um componente decisivo desse processo. 

A crise que se apresentava na política de saúde, aprofundada na década de 80 foi enfrentada 

pelo governo por meio de ações que buscavam “racionalizar e desburocratizar” o modelo de saúde, 

na tentativa de promover uma melhor gestão dos recursos e organização dos serviços. A estratégia 

básica para esse enfrentamento foi materializada nas Ações Integradas de Saúde (AIS), lançadas em 

1983. 

 

Essa proposta visava reunir, em um planejamento único e integrado, recursos 

federais, estaduais e municipais para atenção à saúde, com gerência nos níveis 

central, regional e local. As AIS tiveram maior ou menor êxito nos diferentes 

estados, dependendo da correlação de forças entre os defensores do setor público e 

os partidários da iniciativa privada. Pautaram-se nos princípios de universalização, 

direito universal à assistência à saúde a toda população brasileira; potencialização e 

priorização dos serviços  de atenção primária à saúde, com ênfase na prevenção; 

descentralização e democratização das decisões administrativas, técnicas e políticas 

referentes à política de saúde (BRAVO, 1996, p.72).    

 

Na proposta das AIS, já podem ser observadas as tendências para a política de saúde, que 

serão fortalecidas durante o processo de construção da Nova República, a partir de 1985, e todas as 

discussões que culminaram na criação do sistema de saúde unificado.  

A emergência e popularização dos movimentos sociais que criticavam as políticas adotadas 

pelos governos militares, nesse período de redemocratização, significou um grande passo para que 

o Estado se sentisse pressionado a não tomar medidas impopulares. 

 

A luta pela democratização do regime político do país traz consigo para o foco da 

cena não só a defesa dos direitos civis e políticos, mas também dos direitos sociais. 

É quando saúde, educação, liberdades civis e políticas e direitos humanos ganham 

o centro do processo de mobilização da sociedade, e entra igualmente em cena, 

como contraponto político, a questão da universalidade do acesso aos bens de 

consumo coletivo essenciais para a condição de cidadão (COHN, 2006, p.389-390).   
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É nesse contexto que as lutas travadas pelos profissionais da saúde envolvidos no 

movimento sanitário
28

 passam a ser incorporadas pelos movimentos sociais
29

, atentando para a 

necessidade de efetivação de uma política de saúde universal, que considerasse as condições reais 

de vida da população, com um privilegiamento da esfera pública na oferta dos serviços. Segundo 

Bravo (1996), o ponto de partida do movimento sanitário foi a crítica ao sistema de saúde brasileiro 

vigente.  

Nessa ótica, a defesa de uma saúde pública democrática acompanhou a defesa de relações 

democráticas na sociedade brasileira. 

 
A luta pela saúde se ampliou e diversos movimentos se destacaram: os movimentos 

de bairro de periferia urbana e favelas na luta por saneamento, água, luz, transporte 

e postos de saúde; os movimentos de bairro de ‘classe média’, visando a melhoria 

dos serviços de saúde e alteração das políticas do setor; movimento político dos 

partidos oposicionistas, com propostas alternativas de políticas de saúde, 

enfatizando o setor público e a promoção da saúde; os movimentos desencadeados 

pelas comunidades eclesiais de base, visando mobilizar e organizar a população em 

torno de suas condições concretas de vida, passando por lutas específicas na esfera 

da saúde e o movimento sindical que, a partir de sua organização, enfrentou a grave 

situação de saúde dos trabalhadores, colocando na pauta de reivindicações essa 

questão (BRAVO, 1996, p.67).  

 

 

O Movimento pela Reforma Sanitária, que ganhou destaque na segunda metade dos anos 80, 

trouxe, portanto, uma nova perspectiva no tratamento da saúde, entendendo-a como resultante das 

condições objetivas de vida dos indivíduos e da inserção dos mesmos nas relações de produção que 

estruturam a sociedade, ou seja, como uma expressão da questão social. A mobilização em torno da 

Reforma Sanitária contribuiu para rejeitar a forma de interação público/privado (WERNECK 

VIANNA, 2011).  

Sobre o debate público/privado, Luz (1991), atenta para um aspecto novo na década de 80, 

que refere-se ao surgimento do empresário da saúde, enquanto “ator político que defende 

                                                 
28

 O movimento sanitário, ideológico e com prática política, teve como bases conceituais, principalmente, o 

materialismo histórico e correntes estruturalistas. Pretendia superar as visões estritamente biológicas, ecológicas e 

individualistas da saúde. Suas propostas passaram a ser viabilizadas com a criação do Centro Brasileiro de Estudos da 

Saúde (Cebes), em 1976, e da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), em 1979. Um 

maior detalhamento do assunto pode ser encontrado em: TEIXEIRA, Sônia Fleury (org.). Reforma sanitária: em busca 

de uma teoria. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1989. 

 
29

 Os movimentos sociais na década de 80 emergiram num momento de grande recessão, tendo fundamental 

importância na luta pela democracia e reivindicação por direitos sociais. Uma análise profunda sobre os movimentos 

sociais na década de 80, a luta por direitos e cidadania é encontrada em PINTO. Marina Barbosa. Os movimentos 

sociais e a construção da cidadania. Niterói, 2005,201 p. Tese de Doutorado em História. Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 2005.  
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publicamente seus interesses, com lobbies
30

 no Congresso e nas assembleias legislativas, nos 

ministérios da Saúde e da Previdência Social (...) (LUZ, p.86, 1991). Werneck Vianna (2011), 

infere que “a elaboração da Constituição, foi uma oportunidade de extrema visibilidade para o 

lobismo brasileiro, especialmente para aquele que se exerce via grupos de pressão” (WERNECK 

VIANNA, 2011, p. 184).  

Fleury (1988) analisa ainda que, embora o movimento sanitário tenha alcançado êxito, 

também encontrou barreiras ao levar à prática da descentralização e a unificação do Sistema de 

Saúde, apresentando carência de apoios, tanto dos profissionais da área, quanto da população 

organizada em torno da Reforma Sanitária. 

 As Conferências Nacionais de Saúde foram um grande palco de discussões sobre a 

configuração da política de saúde, bem como espaços de divulgação das ideias do movimento 

sanitário.  

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986
31

, foi um marco importante para 

a politização da questão sanitária e para o estabelecimento das concepções que passaram a nortear 

traços da política de saúde mais adiante, bem como a explicitação dos interesses divergentes dos 

setores representados pela iniciativa privada e pelo movimento sanitário brasileiro. A Conferência 

foi fundamentada na concepção de saúde como direito de cidadania e dever do Estado; e afirmou a 

necessidade de realização de uma ampla reforma sanitária, com a reestruturação do setor saúde e 

criação de um sistema único.  

Para uma melhor compreensão, recorremos a Bravo e a Matos (2006), que afirmam que, 

 

Em 1986, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é o marco histórico 

mais importante na trajetória da política pública de saúde neste país. Reuniu cerca 

de 4.500 pessoas, sendo 1.000 delegados, para discutir os rumos da saúde no país. 

O temário teve como eixos: “Saúde como direito de cidadania”, “Reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde” e “Financiamento Setorial”. Foi aprovada nesta 

Conferência a bandeira da Reforma Sanitária, bandeira esta configurada em 

proposta, legitimada pelos segmentos sociais representativos presentes ao evento. 

O relatório desta Conferência, transformado em recomendações, serviu de 

                                                 
30

 De acordo com os estudos de Werneck Vianna (2011), “o lobbying é uma forma de realizar todas as tentativas 

profissionais, inclusive por meio de solicitação pessoal, que objetivem induzir o Legislativo e o Executivo, 

principalmente, a votar ou agir numa determinada direção sobre um projeto ou uma questão polêmica” (WERNECK 

VIANNA, 2011, p.182).   

 
31

 No seu relatório final, a saúde é considerada como “resultante das condições de alimentação, habitação, educação,  

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 

saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes 

desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada 

sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas 

cotidianas”. (Relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde, Anais, 1987, disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8conf_nac_rel.pdf . Acesso em 10/07/2013. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8conf_nac_rel.pdf
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base para a negociação dos defensores da Reforma Sanitária na reformulação da 

Constituição Federal (BRAVO e MATOS, 2006, p.32-33).  

 

 

Diante disso, o governo aprovou, atendendo a correlação de forças que se apresentava, em 

1987, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, com o objetivo de descentralizar e redefinir 

as competências dos níveis federal, estadual e municipal. (BRAVO, 1996). Werneck Vianna (2011) 

parece concordar com Bravo (1996), ao inferir que:  

 

O SUDS (Sistema Único e Descentralizado de Saúde) entra em vigor em 1987 

(decreto 94.657 de junho de 87), também colocando em prática muitas das 

propostas da VIIIª Conferência Nacional de Saúde: o acesso se torna universal, 

desaparecem as distinções entre segurados e não-segurados da Previdência em 

relação ao atendimento médico, e se passa, em princípio, a privilegiar a rede 

pública – que agora integra os serviços da União, dos estados e dos municípios- e o 

concurso das formas não-lucrativas da oferta privada (WERNECK VIANNA, 

2011,p.151).  

 

O processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, a constituinte, foi marcado por 

intensas lutas e enfrentamentos, posto que o país acabara de sair de um período de grande 

autoritarismo, e as forças comprometidas com a defesa da democracia dividiam espaço na sociedade 

com segmentos políticos conservadores.  

Segundo afirmam Behring e Boschetti, “a Constituinte foi um processo duro de 

mobilizações de projetos e interesses mais específicos, configurando campos definidos de forças” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 141). Nas palavras de Werneck Vianna (2011), “o resultado 

formal das mudanças operadas na Seguridade Social brasileira durante a década de 80, foi, portanto, 

o estabelecimento de um sistema bastante avançado” (WERNECK VIANNA, 2011, p.145).  

De acordo com Bravo e Matos (2006), “no que tange ao modelo de proteção social, a 

Constituição Federal de 1988 é a mais progressista, e nela a Saúde conjuntamente com a Assistência 

e a Previdência Social, integra a Seguridade Social” (BRAVO e MATOS, 2006, p.33). Nesse 

mesmo sentido, Fleury (2004) infere que “a inclusão da previdência, da saúde e da assistência no 

âmbito da seguridade social introduziu a noção de direitos sociais universais como parte da 

condição de cidadania. Antes eram restritos à população beneficiária da previdência” (FLEURY, 

2004, p.113).  

De acordo com a argumentação de Maria Inês Souza Bravo, 

 

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 
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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 (BRAVO, 2007, p.96-97).  

 

 

Após todos os embates e discussões que permearam a elaboração da nova constituição e 

junto a todas essas questões apresentadas, são lançadas as bases para a configuração do SUS 
32

 

orientado por um conceito ampliado de saúde, aliado a uma perspectiva universalizante de acesso 

que apresenta a saúde como um direito de cidadania e dever do Estado, conforme o estabelecido na 

Constituição Federal de 1988.  

O SUS efetiva, portanto, a implementação da reforma do sistema de saúde, tendo sido 

regulamentado pelas Leis n.º 8080/90, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde); e nº 

8142/90, de 28 de dezembro de 1990, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 

assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, 

sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. É financiado com recursos 

arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população brasileira, e 

compõem os recursos das esferas federal, estadual e municipal.  

Em 27 de julho de 1993, quase três anos após a promulgação das Leis 8.080 e 8.142, o 

INAMPS foi extinto pela Lei 8689, sendo suas funções, competências, atividades e atribuições 

absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal do SUS, preservando ainda a sua lógica de 

financiamento e de alocação de recursos financeiros.  

Os artigos 196 a 200
33

 da Constituição Federal de 1988 versam sobre a Saúde, concebendo-a 

como um direito de todos e dever do Estado. Dispõem ainda sobre a integração dos serviços de 

saúde de forma regionalizada e hierárquica, constituindo um sistema único (BRAVO e MATOS, 

2006).    

Dispondo dos artigos mencionados acima, que preveem a estruturação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a Constituição apresenta, em linhas gerais: 

 

 

                                                 
32

 Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os universitários, 

laboratórios, hemocentros (bancos de sangue), além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - 

Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito a 

consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas (da esfera 

municipal, estadual e federal), ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. Compõem a legislação do SUS, 

além das leis e dos artigos do texto constitucional mencionados, as Normas Operacionais Básicas, editadas 

posteriormente.   

 
33

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil / organização Cláudio Brandão. 9. ed. Rio de Janeiro: Roma 

Victor, 2006. 
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(i)        Universalidade: equidade de direitos a todos os cidadãos no acesso aos serviços de saúde;  

(ii) Descentralização: privilégio ao planejamento das esferas locais – divisão das competências 

de governo (federal, estadual, municipal); 

(iii) Hierarquização: serviços organizados conforme a complexidade das demandas;  

(iv) Integralidade: assistência preventiva e curativa; 

(v) Regionalização: privilégio às demandas locais 

(vi) Participação popular: sociedade civil organizada planeja e fiscaliza a política de saúde junto 

às esferas de poder – controle social
34

. 

 

Ainda, no artigo 200, são definidas as seguintes competências do SUS: 

 

(vii) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; 

(viii) Executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 

(ix) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; 

(x) Participar da política e execução das ações de saneamento básico; 

(xi) Incentivar a área científica e tecnológica; 

(xii) Fiscalizar e inspecionar alimentos, verificando o teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para o consumo humano; 

(xiii) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

(xiv) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 

 

Nos marcos legais, a saúde é configurada como um bem da coletividade, com o Estado 

responsável pela garantia das condições de existência, regulamentação e financiamento da política 

de saúde como um todo. É incorporada no texto constitucional, portanto, grande parte das 

reivindicações do movimento sanitário.  

                                                 
34

 Por Controle Social entende-se a participação da sociedade no acompanhamento, verificação e planejamento das 

ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados. O debate em 

torno dos Conselhos ganha destaque, pois é considerado um dos ganhos trazidos pela Constituição Federal de 1988. 

Uma análise sobre os Conselhos pode ser encontrada em GOHN, M. G. Conselhos Gestores e Participação 

Sociopolítica. São Paulo: Cortez, 2001; DRAIBE, S. A nova institucionalidade do sistema brasileiro de políticas sociais: 

os Conselhos Nacionais de Políticas Setoriais. Caderno de Pesquisa, 35: 1-26, 1998; LABRA, M.E. Conselhos de 

Saúde: dilemas, avanços e desafios.  In: Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS. LIMA, Nísia Trindade 

(org.). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 
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A participação do setor privado seria de forma complementar ao SUS, por meio de contratos 

e convênios de prestação de serviços ao Estado, quando as unidades públicas de assistência forem 

insuficientes para garantir o atendimento, não sendo permitida a destinação de recursos públicos 

para entidades privadas com fins lucrativos e participação de capital estrangeiro na assistência à 

saúde. 

Quanto às funções do Estado definidas na legislação do SUS, merece destaque o que é 

disposto no primeiro parágrafo do Artigo 2º, da lei nº 8.080/90 que o regulamenta e apresenta, de 

forma clara, que:  

 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 

(Artigo 2º, Lei 8.80/90, de 19/09/1990).  

 

 

Nesse sentido, cabe inferir que o SUS tem como uma das suas metas tornar-se um 

importante mecanismo de promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde dos 

indivíduos, a partir da oferta de serviços com qualidade adequada, independente do poder aquisitivo 

dos mesmos. O Sistema Único de Saúde propõe-se a promover a saúde, priorizando as ações 

preventivas, democratizando informações importantes, para que os indivíduos conheçam os seus 

direitos e os riscos inerentes à saúde.  

Sobre o que versa o Artigo 198, da Constituição Federal de 1988, acerca da participação da 

comunidade nas ações e serviços públicos de saúde, o Ministério da Saúde, em guia de referência 

aos Conselheiros Municipais de Saúde, reconhece que:  

 

 
Com a participação da comunidade na gestão do SUS se estabelece uma nova 

relação entre Estado e a sociedade, de forma que as decisões do Estado sobre o que 

fazer na saúde terão que ser negociadas com os representantes da sociedade, uma 

vez que eles são quem melhor conhecem a realidade da saúde na comunidade. Por 

isso ela é entendida como uma das formas mais avançadas de democracia 

(Ministério da Saúde, Brasília, 2001).  

 

            Luz (1991) considerava residir nesse aspecto, um ponto de esperança, que “pode originar 

resultados positivos para a transformação da ordem brasileira numa verdadeira ordem institucional 

democrática, na qual os direitos sociais de cidadania sejam finalmente respeitados” (LUZ, 1991, 

p.94).   
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Sabemos, no entanto, que apesar de haver no Brasil uma legislação que contemple de modo 

significativo as reivindicações do Projeto de Reforma Sanitária, inclusive em relação ao acesso 

equânime a serviços de qualidade, o SUS ainda não se estruturou de modo a dar conta de todas as 

suas diretrizes, o que tem demonstrado a subordinação da política de saúde ao conflito de interesses 

que movimenta a dinâmica social. No próximo item do presente capítulo, discutiremos os impactos 

da contrarreforma na saúde nos anos 90.  

 

1.3) A Contrarreforma na Saúde nos anos 90  

 

A partir da década de 90, a execução das políticas sociais, e em especial, da política de 

saúde no Brasil, passa a se permeada por contradições que encontram explicação na crise do capital 

da década de 70, na proposta de Reforma do Estado de 1995 do MARE
35

, e nas mudanças no perfil 

da política social em direção à focalização.  

O objetivo desse amplo rearranjo, que emerge a partir da crise de 70, e que é orientado pela 

ideologia neoliberal
36

, é o de garantir a adequação subordinada dos países periféricos à lógica da 

mundialização do capital
37

 (CHESNAIS, 1996).  

Depreendemos, portanto, que as alterações que ocorrem nas relações sociais, no contexto de 

mundialização e crise do capital
38

, relacionam-se à reestruturação das funções do Estado e dos seus 

                                                 
35

 No governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), o então Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, do 

Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), elaborou um documento denominado Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (1995), onde foram definidas as novas configurações que o Estado brasileiro deveria 

assumir. Essa proposta tinha como um dos seus objetivos principais, o desvio do Estado de duas funções básicas, 

ampliando sua intervenção no setor privado. Para um maior entendimento: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A 

Reforma do Aparelho do Estado e a Constituição Brasileira. Brasília: MARE/ENAP, 1995. 

 
36

 De acordo com os estudos de Boito Jr (1999), o neoliberalismo é a ideologia do quadro da mundialização do capital, 

ou seja, a ideologia correspondente à emergência do novo modelo de acumulação predominantemente financeira. 

Historicamente como movimento organizado, o neoliberalismo surge em 1938, em Paris, às vésperas da Segunda 

Guerra Mundial com a realização do Colloque Walter Lippman, e tem seu manifesto intitulado “O caminho da 

servidão”, de Friedrich Von Hayek, publicado originalmente em 1944 (FERRARO, 1999). De acordo com o 

neoliberalismo, deve haver total liberdade de comércio (livre mercado), pois este princípio garante o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social dos países.  Para Harvey, o Estado neoliberal “deve favorecer fortes direitos 

individuais à propriedade privada, o regime de direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e do livre 

comércio. Trata-se de arranjos institucionais essenciais à garantia das liberdades individuais.” (HARVEY, 2008, p.75).  

 
37

 Chesnais (2005) adotou a expressão “Mundialização do capital”, para referir-se a nova etapa de desenvolvimento do 

capitalismo mundial, que surgiu na virada da década de 70 para a década de 80, no bojo da ofensiva do capital na 

produção e na política, sendo uma expressão precisa para o fenômeno da globalização. Em linhas gerais, trata-se de um 

novo regime de acumulação capitalista; ou seja, uma nova etapa do processo de internacionalização do capital, com 

características peculiares, se comparadas às outras etapas do desenvolvimento capitalista.  

 
38

 Buscando soluções para sair da crise do padrão fordista de acumulação capitalista com vistas à manutenção da 

hegemonia do capital, há um processo de transição para um padrão de acumulação flexível. Esse padrão é baseado em 

relações trabalhistas flexíveis e no incentivo ao consumo acelerado de mercadorias. A produção passa a ser mais 

descentralizada e visa a atender a um mercado global e heterogêneo (NETTO, 1996). Para Harvey (2003) “a 
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mecanismos de ação. Segundo Soares (2010), “o ajuste estrutural do Estado realiza-se num 

processo de contrarreforma que é regressivo em relação aos direitos sociais já conquistados – 

inclusive o direito à saúde” (SOARES, 2010, p.40).  

O governo liberal e conservador de Collor de Mello (1990-1992) foi o pioneiro na 

implementação do processo de contrarreforma do Estado brasileiro, quando ocorre a consolidação 

das políticas neoliberais a partir de uma agenda denominada ajuste estrutural; no entanto, é no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso que se intensifica, de forma mais ofensiva e 

articulada, a partir da criação do MARE. Nesse período, a política de ajuste fiscal definida pelos 

organismos internacionais, como meio de reordenar as economias periféricas e manter um ambiente 

favorável ao atual padrão de acumulação capitalista, encontra condições propícias ao seu 

desenvolvimento.  

            Segundo Mauriel (2000), “apesar de a abertura financeira, as primeiras medidas de 

liberalização comercial e a redefinição do programa de privatizações datarem do início dos anos 90, 

é só a partir de 1994 que esse programa de “reformas” se intensifica e é acoplado a um plano de 

estabilização
39

 nos moldes recomendados pelos organismos internacionais” (MAURIEL, 2000, 

p.61). 

Laura Tavares (2001) considera que no governo Collor, as propostas implementadas na 

política de saúde, se distanciaram da concepção inscrita na Constituição Federal de 1988, 

acarretando um enorme retrocesso na realidade do país. (SOARES, 2001).  

Buscando evitar o processo de implementação do SUS, o governo Collor adiou a 

convocação da IX Conferência Nacional de Saúde e a regulamentação da Lei 8080/90, que sofreu 

importantes vetos
40

 do então presidente, tendo sido recuperados parcialmente, após forte pressão, 

                                                                                                                                                                  
acumulação flexível, como vou chamá-la, 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 financeiros, 

novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” 

(HARVEY, 1993, p.140).  

 
39 Esse Plano de estabilização e de reforma econômica foi denominado Plano Real, iniciado oficialmente em 30 de Julho 

de 1994, através da Medida Provisória 434, sob a coordenação do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 

Cardoso. Foi exitoso na medida em que conseguiu baixar e manter a inflação em níveis aceitáveis, estabilizando a 

economia, no entanto, tornou-a mais suscetível à instabilidade do mercado financeiro internacional. De acordo com 

Mauriel (2000): “A política econômica em curso, ao pressionar permanente as contas públicas, exige contínuos 

superávits primários para impedir sua completa deterioração. E a solução encontrada pelo governo para obter esses 

superávits tem consistido no corte indiscriminado de despesas, o que não só afeta as políticas sociais – levando o 

governo a procurar desonerar-se desse gasto e desresponsabilizar-se dessa atribuição – como degrada o serviço público. 

Com isso, a ação pública vai-se tornando cada vez mais ineficaz, criando uma justificativa a posteriori para os 

ideólogos do Estado mínimo” (MAURIEL, 2000, p.64-65).  

 
40

 “Dos nove vetos de Collor à Lei 8080, os mais importantes foram: o que instituía as conferências e os conselhos de 

saúde como instâncias colegiadas e representativas para formular e propor estratégias, além de exercer controle sobre a 

execução das políticas de saúde; a não extinção dos escritórios regionais do INAMPS; a transferência da verba direta 
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com a Lei 8142/90, como por exemplo, a transferência de recursos e a participação e controle 

social.  

A IX Conferência foi realizada em Agosto de 1992, discutindo temas como Sociedade, 

Governo e Saúde. Em seu relatório final, reiterou as propostas da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, exigindo que a mesma fosse operacionalizada.  

Raquel Soares (2010) destaca que “o projeto de Reforma Administrativa do Estado foi 

aprovado em quase sua totalidade, situando a saúde como área não exclusiva do Estado e, portanto, 

sendo passível de ter seus serviços prestados por organizações sociais” (SOARES, 2010, p.47).   

Nesse sentido, como consequências mais visíveis desse processo, observamos a dissolução 

dos direitos sociais conquistados historicamente, especialmente os assegurados pela Carta de 1988; 

e a redefinição do papel da política social, que passa a ser direcionada, quase exclusivamente, ao 

combate ou alívio da pobreza
41

.  

O neoliberalismo, enquanto ideologia dominante desse quadro se contrapõe ferrenhamente 

ao bem-estar social
42

, e passa a imprimir a necessidade de que os Estados Nacionais passem por 

reformas no atendimento das políticas sociais.  

Dessa forma, o projeto neoliberal infere que o bem-estar social deva pertencer ao âmbito 

privado; e que suas fontes naturais sejam a família, a comunidade e os serviços privados. Nesse 

atual contexto, o Estado só deveria intervir para garantir um mínimo que pudesse amenizar a 

pobreza e conter possíveis questionamentos. Dessa forma, na análise de Laurell (1997), propõe: 

  

 
Uma política de beneficência pública ou assistencialista com um forte grau de 

imposição governamental sobre que programas instrumentar e quem incluir, para 

evitar que se gerem ‘direitos’. Além disso, para se ter acesso aos benefícios dos 

programas públicos, deve-se comprovar a condição de indigência. Rechaça-se o 

conceito dos direitos sociais e a obrigação da sociedade de garanti-los através da 

                                                                                                                                                                  
para os Estados e Municípios; a obrigatoriedade de planos de carreiras, de cargos e salários para o SUS em cada esfera 

de governo e a fixação de pisos nacionais de salário” (MENEZES, 2011).  

 
41

 Um estudo fecundo sobre esse tema pode ser encontrado em: MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Combate à pobreza e 

desenvolvimento humano: impasses teóricos na construção da política social na atualidade. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2008.  

 
42

 O Estado de Bem-Estar Social, Estado Providência, Estado Social ou Welfare State, teve seu advento no final do 

século XIX, consolidando-se e expandindo-se no pós-segunda guerra mundial, a partir das reivindicações da classe 

trabalhadora. Embora o seu objetivo nunca tenha sido a superação do sistema capitalista, ele teve êxito na diminuição 

das tensões oriundas da relação capital x trabalho, a partir de sistemas sólidos de garantias. Esses termos são utilizados 

para designar genericamente os países que implementaram políticas sociais sob a orientação keynesiano-fordista, que 

incorpora um conceito ampliado de seguridade social. Para um maior entendimento desse debate, ver: VIANNA, Maria 

Lúcia Teixeira Werneck. A americanização (perversa) da seguridade social no Brasil. Estratégias de bem-estar e 

políticas públicas. Revan, UCAM, IUPERJ, 2011., 3ªed.  
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ação estatal. Portanto, o neoliberalismo opõe-se radicalmente à universalidade, 

igualdade e gratuidade dos serviços sociais (LAURELL, 1997, p.163).    

 

 

Sendo assim, depreendemos que o neoliberalismo, ao reduzir a ação do Estado no plano do 

bem-estar social, a partir das privatizações, dos cortes nos gastos sociais, por meio da eliminação de 

programas sociais de caráter universalizante, consonantes com a Constituição de 1988, rebate 

fortemente na política de saúde brasileira dos anos 90, resgatando toda uma compreensão 

individualista e economicista do Estado e da política de saúde, duramente combatidas pelo 

movimento da Reforma Sanitária na década de 80.   

Nesta década, presenciamos, portanto, a constituição de um modelo de desenvolvimento 

econômico, político e social assentado na rígida contenção de gastos do Estado e brutal redução da 

esfera de atuação deste; nas privatizações; na despolitização da questão social e no desmonte dos 

direitos sociais. As políticas sociais; e mais intensamente a política de saúde, passam a ser o alvo 

prioritário do neoliberalismo. Nesse contexto, de acordo com a análise de Elaine Behring:  

 

Constata-se que a política social — que atende às necessidades do capital e, 

também, do trabalho, já que para muitos trata-se de uma questão de sobrevivência 

— configura-se, no contexto da estagnação, como um terreno importante da luta de 

classes: da defesa de condições dignas de existência, face ao recrudescimento da 

ofensiva capitalista em termos do corte de recursos públicos para a reprodução da 

força de trabalho (BEHRING, 2006, p.36).  

 

 

Draibe (1993) ao analisar esse novo cenário, infere que as políticas públicas executadas no 

país, passaram a obedecer três eixos principais: descentralização, focalização e privatização 

(DRAIBE, 1993).   

De acordo com Issuani, “a descentralização é concebida como um modo de aumentar a 

eficiência e a eficácia do gasto, posto que aproxima problemas e gestão” (ISSUANI apud DRAIBE, 

1993, p.97). Argumenta-se, portanto, que a descentralização aumenta, no nível local, a interação 

entre os recursos públicos e os não governamentais para o financiamento das atividades sociais.  

Por sua vez, a focalização contempla o direcionamento dos gastos sociais a programas e 

públicos seletivamente escolhidos pela maior necessidade e urgência, ou seja, os gastos com a 

política de saúde passam a centralizarem-se em programas seletivos dirigidos à população pobre.  

 Sobre esse processo, Ivo (2006) observa que:   

 

A reorientação da política social centrada no combate à pobreza aparece, então, 

nesse contexto, com o objetivo de reduzir os efeitos adversos dos ajustes estruturais 

e da reestruturação produtiva, institucionalizando-se à margem do campo da 

proteção social. Essa mudança se faz através de um novo modelo da política social: 
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o da focalização, que envolve a redefinição das responsabilidades entre Estado e 

sociedade no encaminhamento da questão social (IVO, 2006, p.67-68).   

 

 

Laurell (1997) infere que a privatização atende a lógica dos investimentos privados, com 

vistas à acumulação e fundamenta o objetivo político ideológico de remercantilização do bem-estar 

social. Em outras palavras, ela possibilita a abertura das atividades econômicas rentáveis à iniciativa 

privada, com isso, garantindo o aumento da acumulação e da mercantilização do bem-estar social. 

Dessa forma, observa-se a deterioração dos serviços públicos de saúde, que passam a receber menos 

investimentos; em contrapartida o setor privado prospera e passa a obter elevados lucros, ou seja, o 

neoliberalismo visa “remercantilizar os benefícios sociais, capitalizar o setor privado, deteriorar e 

desfinanciar as instituições públicas” (LAURELL, 1997, p.172).  

Segundo COHN e ELIAS (2005), neste contexto, a temática da saúde foi “reuniversalizada”, 

porém, através de uma vertente predominantemente economicista e inserida nas mudanças para uma 

nova ordem mundial (COHN E ELIAS, 2005, p.61). Parafraseando Laurell & Aureliano (1996), às 

políticas sociais restou o caminho da eficiência, da eficácia e da privatização.  

Diante do exposto, a política de saúde brasileira passa a conviver, com o confronto direto e 

explícito de dois projetos antagônicos: o Projeto de Reforma Sanitária, construído na década de 80, 

e materializado na constituição do SUS; e o Projeto Neoliberal de Saúde ou Privatista, hegemônico 

na segunda metade da década de 90 (BRAVO, 2007).  

O Projeto Neoliberal de Saúde ou Privatista, também citado por Bravo (2007), como uma 

“reatualização do modelo médico assistencial privatista” (BRAVO, 2007, p. 3), apresenta-se 

atrelado ao projeto de democracia restrita
43

, a uma visão economicista da saúde e às políticas de 

ajustes neoliberais; e tem como premissas a valorização do setor privado, a privatização, a isenção 

de responsabilidades do poder central por meio da descentralização, o estabelecimento de parcerias 

e a focalização das ações sociais. Difere-se, portanto, do Projeto de Reforma Sanitária, que na 

década de 80, assentou suas bases na saúde enquanto um direito social e um dever do Estado; e que 

tem a descentralização com controle social, como a sua principal estratégia de ação.  

O Projeto Neoliberal de Saúde sustenta-se, portanto, nos elementos que dão ênfase a uma 

crise financeira do Estado e à diminuição dos gastos sociais e do déficit público. Desse modo, 

aparece como estratégia de ação a refilantropização social, “em que grandes corporações 

                                                 
43

 O projeto de democracia restrita é pautado na restrição dos direitos sociais e políticos, despolitização da sociedade 

civil, corporativismo e fortalecimento do Terceiro Setor. Difere-se, portanto, do projeto de democracia das massas, 

vinculado ao Projeto de Reforma Sanitária, e que tem como base o Estado democrático de direito, centralizando suas 

discussões na ampliação dos direitos sociais, fortalecimento da democracia e da participação popular nos espaços 

institucionais, existência de partidos políticos fortes/ideológicos e movimento organizado dos trabalhadores. Um maior 

entendimento do assunto é encontrado em: COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento 

político. Rio de Janeiro, Campus, 1992.    
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econômicas passam a se preocupar e a intervir na questão social dentro de uma perspectiva de 

‘filantropia empresarial” (IAMAMOTO, 2004, p.43).   

Nesse ínterim, são colocados muitos desafios para a materialização do SUS: se de um lado, 

o contexto efervescente da crise econômica e da redemocratização da sociedade nos anos 80, 

favoreceu o debate político sobre a saúde, e que se refletiu na Constituição Federal de 1988; nos 

anos 90, a efetivação dos princípios do SUS, aparecem sob forte efeito dos obstáculos estruturais e 

conjunturais da década.  

 De acordo com os estudos de Rizzotto (2000), são exemplos de políticas do Ministério da 

Saúde, em consonância com as propostas do Banco Mundial e da contrarreforma do Estado 

brasileiro:  

 

Podemos recuperar como exemplo, dentre outros, a criação de subsistemas de 

saúde dentro do SUS; o incentivo por meio de diversas ações à ampliação da 

iniciativa privada na prestação de serviços de saúde; a transferência de funções do 

Ministério da Saúde para agências reguladoras e organizações não estatais; a 

reestruturação da própria estrutura do Ministério da Saúde ou ainda; a criação de 

programas como o PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e o PSF 

– Programa Saúde da Família, dirigidos para as populações mais pobres 

(RIZZOTTO, 2000, p.217).  

 

 

Observamos, portanto, que na gestão FHC, a política de saúde, mesmo com a 

implementação de programas de atenção básica seletivos, como o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família (PSF), não foi capaz de 

fortalecer os eixos de promoção e prevenção em saúde.  

Entre os anos de 1991 a 1996, são editadas quatro Normas Operacionais Básicas
44

 (NOB’s), 

enquanto instrumentos normalizadores do processo de descentralização das ações e serviços de 

saúde no país. Realizaremos a análise das NOB’s no próximo item que refere-se ao processo de 

descentralização na saúde.  

Em suma, observa-se, na década de 90, a desconstrução da proposta para a política de saúde 

firmada nos anos 80. Na análise de Bravo (2007), “a saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-

se as parcerias com a sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise” 

(BRAVO, 2007, p.100).      

No próximo item, discutiremos a descentralização na Política de Saúde ─ que constitui-se 

enquanto um dos princípios constitucionais estruturadores do SUS e eixo de análise do nosso 

                                                 
44

 O SUS é regulamentado no final de 1990, no entanto, o processo de descentralização da saúde se inicia, de fato, a 

partir de 1991, a partir da edição da Resolução n° 273 do INAMPS - a Norma Operacional Básica 1/91 (BRASIL, 1991) 

- à qual se seguiram a NOB 1/92, da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde/MS (BRASIL, 1992), a NOB 1/93 

(BRASIL, 1993) e a NOB 1/96 (BRASIL, 1996), estas últimas emitidas pelo próprio Ministro da Saúde. 
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trabalho ─ nos governos dos Presidentes Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso.  

 

1.4) A descentralização na Política de Saúde nos governos Collor, Itamar e FHC  

 

Antes de discutirmos a descentralização na política de saúde nos governos Collor, Itamar e 

FHC, consideramos fundamental para um melhor entendimento, realizarmos uma breve análise de 

sua origem e conceito.  

Desde os primórdios da nossa colonização, e à exceção do período da República Velha 

(1889-1930), a administração do Brasil sempre esteve marcada pela centralização levada a cabo 

pelo poder central, que tinha em suas mãos a concentração de recursos, competências e poder 

decisório. No entanto, ao discutirmos o contexto político dos anos 80 e a Reforma Administrativa 

do Estado brasileiro, ocorrida no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir do 

Plano Diretor da Reforma do Estado nos anos 90, não podemos deixar de mencionar o princípio da 

descentralização
45

, que passou a ganhar notoriedade nesse processo (ARRETCHE, 1997).   

A descentralização constitui-se enquanto uma das propostas apresentadas no Plano Diretor 

da Reforma do Estado, com o intuito de que a administração pública passe a ser “permeável à maior 

participação dos agentes privados e/ou organizações da sociedade civil”, deslocando o eixo dos 

procedimentos para o dos resultados.  

Nessa perspectiva, o Estado tem as funções de coordenação e de regulação na esfera federal, 

devendo se descentralizar progressivamente, passando, para as esferas estadual e municipal, as 

funções de execução no que se refere a serviços sociais e de infraestrutura. Com vistas à superação 

das formas tradicionais de gestão estatal, o documento propõe a descentralização e o redesenho das 

estruturas a fim de que se desenvolvam modelos gerenciais capazes de gerar resultados (MARE, 

1995).  

Nesse sentido, a proposta de descentralização apresentada no MARE (1995) nada mais é que 

uma forma de desobrigação do Estado, o qual deve repassar responsabilidades, que até então eram 

suas, para a sociedade civil, de acordo com o que propunha o projeto neoliberal. Nesse ínterim, o 

processo de descentralização retira gradualmente responsabilidades do Estado, principalmente as 

que se referem às políticas sociais.  

                                                 
45

 De acordo com os estudos de Arretche (1996), “a centralização significa a concentração de recursos e/ou 

competências e/ou poder decisório nas mãos de entidades específicas no “centro” (governo central, agência central, 

etc.). Descentralizar é deslocar estes recursos do “centro” e colocá-los em outras entidades específicas (os entes 

descentralizados)” (ARRETCHE, 1996, p.6).  
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Em outras palavras, nos anos 90 a descentralização tornou-se uma estratégia de governo, em 

sentido avesso ao que o movimento sanitário preconizou nos anos 80. Destarte, a descentralização 

do poder decisório e administrativo, passou a ser entendida como um processo que garantiria 

formas mais democráticas e eficientes de prestação de serviços públicos.  

De acordo com Scatena e Tanaka (2001):  

 

Embora nessa perspectiva a descentralização possa aparecer apenas como 

possibilidade de conferir maior eficácia e eficiência ao aparato estatal (na lógica do 

Estado mínimo), a descentralização, segundo vários autores também está associada 

à democratização, à centralização, à desconcentração, à autonomia, ao modelo de 

organização, ao princípio federativo e até mesmo à privatização. Assim, o conceito 

de descentralização não deve ser único ou fechado, uma vez que ele vai estar sendo 

construído a partir de determinadas concepções, do contexto em que está sendo 

utilizado e também das posições político-ideológicas de quem o está definindo e 

utilizando (SCATENA e TANAKA, 2001, p.50).  

 

 

Nesse ínterim, Arretche (1996), atenta para o fato de que a partir da década de 80, ocorreu 

entre as diferentes perspectivas políticas
46

, uma convergência de opiniões acerca da 

descentralização, em que “passou-se a supor que, por definição, formas descentralizadas de 

prestação de serviços públicos seriam mais democráticas e que, além disto, fortaleceriam e 

consolidariam a democracia” (ARRETCHE, 1996, p. 1).  

A descentralização constituiu-se como uma das proposições do movimento sanitário dos 

anos 80, que previa a descentralização da gestão administrativa e financeira. Nesse sentido, ao 

prever não apenas a transferência, da esfera federal para as demais esferas, da responsabilidade de 

execução das ações, mas também efetuar a descentralização de recursos financeiros e de poder, 

constituir-se-ia enquanto importante estratégia para minimizar as desigualdades regionais. O 

conteúdo da descentralização preconizado pelo movimento sanitário, que predominou no processo 

constituinte dos anos 80, relaciona-se à participação da população na gestão pública e o controle 

social, pelos cidadãos, das autoridades, instituições e organizações governamentais.  

Em sentido oposto a este, o documento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), intitulado Subsídios para a Reforma do Estado, frisa que as alternativas discutidas para o 

processo de descentralização pelo MARE são: a) a privatização no sentido estrito, ou seja, a 

transferência de empresas estatais para a propriedade privada; b) a transferência da exploração, da 

                                                 
46

 “Para outra corrente de opinião, inspirada no modelo político norte-americano e nos tradicionais princípios do 

liberalismo político, a descentralização seria um instrumento de fortalecimento da vida cívica – portanto, da sociedade 

civil -, sufocada por um Estado excessivamente centralizador e invasivo” (ARRETCHE, 1996, p.4). A autora prossegue, 

concluindo que “esta concepção vê na descentralização a condição para uma revolução no comportamento social, capaz 

de gerar comportamentos políticos e econômicos caracterizados por maior capacidade de iniciativa e, portanto, menos 

dependentes do Estado” (ARRETCHE, 1996, p.4).   
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administração pública para a administração privada, de um serviço público; c) a terceirização dos 

serviços de apoio à administração pública. (IPEA, 1994).  

É importante ressaltar que, embora tivessem perspectivas distintas, correntes de direita e 

esquerda concordavam que:  

 

Formas descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais eficientes e 

que, portanto, elevariam os níveis reais de bem-estar da população. Portanto, 

reformas do Estado nessa direção seriam desejáveis, dado que viabilizariam a 

concretização de ideais progressistas, tais como equidade, justiça social, redução 

do clientelismo e aumento do controle social sobre o Estado (ARRETCHE, 1996, 

p.1).  

 

Parafraseando Elias (1996), “É da vinculação com a temática do Estado, principalmente das 

relativas à sua organização, que derivam as principais características que compõem os diferentes 

aspectos através dos quais a descentralização ganha concretude” (ELIAS, 1996, p. 18). Tendo em 

vista que a descentralização requer algum grau de centralização para a manutenção das funções do 

Estado, concluímos a partir dos estudos de Junqueira (1997), serem a descentralização e a 

centralização dois extremos, porém interligados através de uma relação dialética.  

Ainda em relação à década de 90, Arretche (1999) sinaliza que nessa época ocorreu um 

redesenho da estrutura do sistema de proteção social brasileiro na medida em que, à exceção da área 

da previdência, foram implantados programas de descentralização, que até hoje vêm transferindo 

“um conjunto significativo de atribuições de gestão para os níveis estadual e municipal de governo” 

(ARRETCHE, 1999, p.111).  Nesse processo, são observados diferentes graus de dependência em 

relação ao governo federal pelos estados e municípios.  

Oliveira e Biasoto Jr. (1999), apontam alguns limites desse processo, ao concluírem que: 

 

A descentralização aplicada no Brasil indica fragilidades devido à falta de um 

acordo de gestão entre as três esferas de governo, e se mostra mais frágil ainda 

quando o assunto é recursos de ordem financeira, já que as transferências de 

recursos garantidas constitucionalmente não foram e não são suficientes para 

garantir o cumprimento das obrigações de estados e municípios dentro do processo 

de descentralização (OLIVEIRA e BIASOTO JR., 1999, p. 23). 

 

Embora a Constituição tenha municipalizado alguns serviços como saúde e educação, a falta 

de um projeto social claro, aliado à crise financeira de estados e municípios fez com que o processo 

de descentralização tenha se tornado uma interrogação diante das demandas sociais existentes 

(OLIVEIRA e BIASOTO JR., 199, p.20).   
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Em esforço de síntese, recorremos à Arretche (1996), para apontarmos outros limites do 

processo de descentralização, principalmente os que associam positivamente esse processo com a 

democratização do poder decisório, ou seja, como uma estratégia de viabilização da participação 

dos cidadãos nas decisões públicas.  

Para a autora, “qualquer que seja o conteúdo da proposta de democracia ao qual se esteja 

filiado, os princípios e valores que o sustentam devem encarnar-se em instituições concretas, as 

quais têm variado ao longo do tempo” (ARRETCHE, 1996, p.23). Posto que continuarão a existir 

questões que deverão ser tomadas pelos diferentes entes federados, o caráter democrático do 

processo decisório dependeria mais da natureza das instituições do que propriamente do âmbito em 

que se tomam as decisões.  

Outro aspecto analisado por Arretche (1996) refere-se à descentralização enquanto um 

processo de esvaziamento do poder central. Para a autora, a análise particular do caso brasileiro 

aponta num sentido oposto a este:  

 

Pode-se afirmar que o sucesso de reformas do Estado do tipo descentralizador 

supõe uma expansão seletiva das funções do governo central, mais especificamente 

o fortalecimento de suas capacidades administrativas e institucionais na condução e 

regulação de políticas setoriais implementadas pelos governos subnacionais e do 

próprio processo de descentralização. Esta função torna-se ainda mais relevante em 

países caracterizados por disparidades intraregionais muito significativas, como é o 

caso do Brasil (ARRETCHE, 1996, p.23).  

 

 

Sobre a descentralização na Política de Saúde brasileira, o Artigo 198, da Constituição 

Federal de 1988, nos diz que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo”.  

Nas palavras de Marques e Arretche (2003): 

 

A Constituição de 1988 estabeleceu que o SUS deveria ser um sistema 

descentralizado e hierarquizado, cabendo ao município a responsabilidade de 

prestar atendimento à população e à União e aos estados a cooperação técnica e 

financeira necessária ao desempenho desta função. A Lei 8080/90 não apenas 

reforçou a atribuição municipal de planejamento e execução dos serviços de saúde, 

como ampliou a função da União de alocação de recursos e regulação do 

desempenho das ações municipais e estaduais (Costa et al, 1999: 36) . Em 

conjunto, a regra constitucional e a Lei Orgânica da Saúde estabeleceram a 

distribuição de funções entre os níveis de governo no SUS (MARQUES e 

ARRETCHE, 2003, p.60).  
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Pasche et. al (2006), classificam o tipo de descentralização que mais se aplica ao SUS, como 

do tipo de devolução
47

, que refere-se ao fortalecimento da autonomia das esferas municipais e 

estaduais. No entanto, segundo os autores, “no modelo brasileiro, é o governo federal que está 

encarregado das funções de financiamento, formulação da política nacional de saúde e coordenação 

das ações intragovernamentais” (MARQUES e ARRETCHE, 2003, p. 60).  

No que tange ao financiamento
48

 da saúde, o governo federal repassa os recursos para os 

Estados e municípios, visando o custeio dos serviços públicos de saúde. Essa transferência de 

recursos se dá a partir dos Fundos de Saúde
49

, isto é, os recursos arrecadados pela União através de 

impostos e contribuições
50

 pagas pela população são enviados ao Fundo Nacional de Saúde e depois 

aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.  

Depreendemos, portanto, que ao ser atribuído ao governo federal a função de financiador da 

saúde pública, os municípios passam a apresentar, por conseguinte, um elevado grau de 

dependência em relação ao mesmo. A estratégia de descentralização da política de saúde através das 

Normas Operacionais Básicas, editadas pelo Ministério da Saúde, acaba por implicar que “no 

governo federal está concentrada a autoridade para formular as regras que definem as ações de 

saúde de estados e municípios” (MARQUES e ARRETCHE, 2003, p.60).   

Entre os anos de 1991 a 1996, são editadas quatro Normas Operacionais Básicas
51

 (NOB’s), 

enquanto instrumentos normalizadores do processo de descentralização das ações e serviços de 

saúde no país. Ao analisarmos as NOB’s dos anos 90 em conjunto, observamos um conjunto linear 

                                                 
47

 “Os processos de descentralização podem ser classificados como desconcentração, devolução e delegação. A 

desconcentração sugere a transmissão de certas responsabilidades e funções, sem a transferência correspondente do 

poder decisório. A delegação é a transferência de responsabilidades gerenciais para organismos não governamentais. 

Por sua vez, a devolução implica na transferência de poder decisório para as esferas subnacionais, fortalecendo-as” 

(PASCHE et. al, 2006,p. 416).  

 
48

 A Constituição de 1988  estabeleceu que as ações de saúde, previdência e assistência social seriam financiadas por 

um conjunto de tributos e contribuições que integrariam o Orçamento da Seguridade Social (OSS). A participação da 

saúde foi fixada em 30% desse total, para 1989, e a partir daí seria definida anualmente. Sendo as despesas da 

previdência definidas e provavelmente irredutivas, as eventuais insuficiências de recursos teriam que ser absorvidas 

pelos demais participantes do OSS (Médici, 1994).  

 
49

 Fundos de Saúde: “é uma conta especial criada por lei, na qual são depositados os recursos destinados a área de 

saúde” (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p.127). 

 
50

 Em 1996, foi criada a Contribuição Provisória sobre movimentação Financeira (CPMF), com o objetivo de ser uma 

fonte adicional de recursos para o financiamento da saúde pública. Inicialmente ela seria destinada integralmente à 

saúde, mas Emendas Constitucionais dividiram esses recursos entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência 

Social (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p.80).  

 
51

 As normas operacionais são instrumentos jurídico-institucionais formulados pelos gestores do SUS (Ministério da 

Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde e publicados pelo Ministério da Saúde, após aprovação pela 

Comissão Intergestora Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, para aprofundar a implementação do SUS, 

definindo seus objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos tático-operacionais, normatizando, 

estabelecendo e definindo as relações entre seus gestores. 
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de medidas, posto que “cada norma criou uma série de contradições que passaram a ser resolvidas 

pela norma subsequente, numa tentativa ascendente de adequar o processo de descentralização 

setorial à racionalidade sistêmica, aos modelos de atenção à saúde e ao financiamento” (VIANA ET 

AL, 2002, p. 141).  

Nesse período, a área da saúde sofreu um retrocesso, evidenciado pela diminuição de 

recursos e pela edição da NOB 01/1991, “que consolidou o município como um mero prestador de 

serviços, com pouca autonomia para organizar redes de atenção à saúde em seu território” 

(PASCHE ET AL., 2006, p. 417), ou seja, ocorreu uma alteração nas relações entre as diferentes 

esferas de governo definidas no SUS, definindo o pagamento através da produção dos serviços 

públicos de saúde, a partir da apresentação das faturas dos serviços executados, que transformou os 

Estados e os municípios em vendedores de serviços para a União. De acordo com Junqueira (1997), 

o que era para ser uma parceria, transformou-se numa relação de compra e venda, configurando um 

movimento de recentralização (JUNQUEIRA, 1997).  

De acordo com Arretche (1997): 

 

Este quadro tem implicado que o processo de descentralização das políticas sociais 

seja caracterizado por desigualdades de toda ordem: no ritmo de formulação e 

decisão entre as distintas políticas setoriais; no interior de uma dada política, 

desigualdades entre o ritmo e os resultados da implementação e, sobretudo, na 

qualidade dos serviços prestados. A superação destas dificuldades não pode ocorrer 

apenas por iniciativa dos governos locais, dada exatamente sua heterogeneidade na 

capacidade de mobilizar recursos próprios e dada a escala local de sua atuação. 

Apenas o governo federal pode desempenhar esta tarefa, sob pena que se 

aprofundem as desigualdades regionais. [...] parece-me que as tendências de 

Reforma do Estado brasileiro apontam para um novo papel a ser desempenhado 

pelo governo federal: de forte regulação das políticas nacionais, de correção das 

desigualdades regionais e de compensação das insuficiências locais (ARRETCHE, 

1997, p.145).  

 

 

A implementação do Plano Collor, que promoveu a abertura do mercado nacional às 

importações e deu início à desestatização da economia, aprofundou a recessão econômica, 

resultando em altas taxas inflacionárias e de desemprego. Esse cenário, aliado às denúncias de 

corrupção política, culminou com o seu Impeachment, tendo o Presidente renunciado em fins de 

1992.  

Em 1993, é através emergência da NOB 01/93, editada na gestão do Ministro da Saúde 

Jamil Haddad, no governo do Presidente Itamar Franco, que a questão da descentralização é 

recolocada na agenda da política pública de saúde brasileira.  

De acordo com Junior e Silva (2004), a NOB 01/93: 
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Procurou desmontar a lógica então prevalecente na relação entre União, Estados e 

municípios, que contradizia os princípios do SUS. Procurou-se, por meio da NOB, 

disciplinar a construção do Sistema Único de Saúde. Sem desmontar o pagamento 

por produção – disfunção herdada do governo Collor, mas que contava com apoio 

dos municípios por permitir o repasse dos recursos diretamente de Brasília, sem a 

intermediação dos governos estaduais –, foi instituída uma nova forma de relação, 

retomando a descentralização. Essa norma é o referencial de implantação do SUS 

desde aquele momento, sistematizando a gestão do sistema e dos serviços, num 

esquema de transição com diferentes níveis de responsabilidade de estados e 

municípios e, por relação, do próprio nível federal. (JUNIOR e SILVA, 2004, p. 

51).  

 

Nesse sentido, observamos que NOB 01/93 fortalece a relação entre governo federal e 

municípios e supõe graus distintos de responsabilidade sobre a gestão dos serviços (ARRETCHE, 

1996). A norma definiu que a habilitação pode ocorrer somente via solicitação municipal, a através 

de três formas de adesão: a gestão incipiente; a gestão parcial; ou a gestão semiplena dos serviços. 

A NOB 01/93 manteve o financiamento através do repasse direto ao prestador, segundo 

produção aprovada, já definido pela NOB 91, definindo ainda que a transferência seja realizada 

fundo a fundo, segundo montante definido no teto financeiro.  Ela cria ainda a Comissão 

Intergestora Tripartite e as Comissões Intergestora Bipartite
52

 em nível estadual, ambas com poder 

decisório dentro do sistema de saúde. Segundo Soares (2010), “com a NOB 93, institucionaliza-se a 

negociação entre gestores e sua pactuação em torno da operacionalização do sistema nas comissões 

intergestoras tripartite e bipartite” (SOARES, 2010, p. 101).  

Nesse sentido, Pasche et al. (2006), sinalizam que a NOB 01/93 ao retomar a questão da 

descentralização na política de saúde, “aponta para a construção de um processo que leva em 

consideração a autonomia dos municípios, os quais poderiam, a partir de determinadas capacidades 

e responsabilidades, assumir a gestão do sistema de saúde, exercendo um conjunto de macrofunções 

de gestão” (PASCHE ET AL, 2006, p. 417). Observamos, portanto, que a edição da NOB 01/93: 

 

Está circunscrita ao cenário de efervescência do movimento municipalista 

brasileiro. Através da IX Conferência Nacional de Saúde, convocada sob a insígnia 

“municipalização é o caminho” e subsidiada pelo documento “Descentralização 

das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei”, houve 

enorme pressão para que o SUS fosse efetivamente implantado, sugerindo a 

ampliação da participação dos municípios no processo de descentralização 

(PASCHE ET AL., 2006, p 417-418).  

 

                                                 
52

 A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é o órgão de articulação entre os níveis estadual e municipal de governo. É 

composta de forma paritária, integrada por representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do Conselho Estadual de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou um órgão equivalente. Um dos representantes dos municípios é o 

Secretário de Saúde da capital.  
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Esse período foi marcado, portanto, pela tentativa de consolidação do SUS, principalmente 

pelo incentivo ao processo de municipalização, considerado a chancela principal da diretriz 

constitucional da descentralização político-administrativa (PASCHE ET AL., 2006).  

Como já discutimos anteriormente, o Plano Diretor da Reforma do Estado, divulgado em 

1995, já no governo FHC, como parte da estratégia de estabilização e crescimento sustentável da 

economia diante da crise de governança estatal, veio a estabelecer a função do Estado, de executor 

dos serviços à agente promotor e regulador, transferindo responsabilidades de execução ao setor 

privado, descentralizando ações e promovendo um ajuste fiscal, na medida em que o modelo de 

administração pública gerencial passou a orientar a forma de administração do Estado.  

O argumento dominante afirmava que a Reforma do Estado seria condição necessária ao 

crescimento da economia brasileira sem nenhum tipo de entrave. Considerava-se a forma de 

organização do Estado como improdutiva e burocratizada, carecendo de uma redução dos custos e 

encargos privativos
53

.  

Nesse sentido, de acordo com os estudos de Soares (2010), “no que se refere 

especificamente à saúde, a contrarreforma ocorre muito mais pela inviabilização ou criação de 

obstáculos para a efetivação do SUS conforme seu marco legal original” (SOARES, 2010, p. 88-

89). A precarização do SUS e sua ampliação restrita, fragmentada e desigual são exemplos 

importantes de obstáculos postos pela contrarreforma do Estado na saúde no período.  

O primeiro Ministro da Saúde do governo FHC foi Adib Jatene, que permaneceu no cargo 

por dois anos. Durante esse período, o referido ministro travou uma luta pessoal com a área 

econômica por mais verbas para a área da saúde, tendo obtido algum êxito com a instituição do 

Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), hoje denominada Contribuição 

Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira (CPMF), que vigorou a partir de 1997.  

 

 

Marques e Mendes (2005) sinalizam, no entanto, que:  

 

O aporte de novos recursos (10,0 bilhões de reais de dezembro de 2003), 

correspondendo a 32,4% do total das fontes do Ministério da Saúde (MS), foi 

compensado em parte pela redução das contribuições da Seguridade Social – 

COFINS e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) (MARQUES e MENDES, 

2005, p. 42-43).  

 

                                                 
53

 Os encargos privativos do Estado são compostos por aquelas funções exercidas apenas pelo poder estatal. 
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Ainda durante a gestão Adib Jatene, foi aprovada a Norma Operacional Básica de 1996 

(NOB 01/96). A proposta de reforma gerencial da saúde, do então Ministro do MARE, Bresser 

Pereira, é materializada na NOB 01/96, que tinha como objetivo principal "promover e consolidar o 

pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da 

atenção à saúde dos seus munícipes, com consequente redefinição das responsabilidades dos 

Estados, do DF e da união" (BRASIL, 1996).  Bresser Pereira (1998) apresenta quatro ideias 

principais, inspiradas no modelo inglês, que fundamentam a NOB 96: 

 

[...] descentralizar a administração e controle dos gastos com a saúde (...); 

criar um quase-mercado entre os hospitais e ambulatórios especializados, que 

passam a competir pelos recursos administrados localmente; transformar os 

hospitais em organizações públicas não-estatais (...); criar um sistema de 

entrada e triagem constituído por médicos clínicos ou médicos de família, que 

podem ser funcionários do Estado ou contratados pelo Estado [...] (BRESSER 

PEREIRA, 1998, p.252, grifos nossos).   

 

 

Embora contemple muitos princípios do SUS, “a NOB 1996 possui elementos da 

racionalidade da contrarreforma na saúde” (SOARES, 2010, p.48). Nesse sentido, observa-se que 

ela abarca princípios da contrarreforma do Estado e dos ditames do Banco Mundial, à medida que 

sugere a implementação de pacotes básicos de serviços de saúde, por meio de um modelo de 

atenção à saúde, em que os municípios deixem de ser apenas prestadores de serviços, para 

assumirem também a gestão da política (RIZZOTTO, 2000), abrindo, dessa forma, as portas para a 

contratação de serviços privados
54

.  

É importante problematizarmos ainda o tipo de gestão que os municípios assumem nesse 

contexto. Embora os municípios passem a subcontratar serviços privados de saúde, o repasse de 

recursos continua sendo de forma centralizada. Além disso, os municípios não assumem a 

formulação da política, o que demonstra uma possibilidade limitada de gestão para os mesmos.  

Em tom crítico, Pasche et al. (2006) inferem que a edição da NOB 01/96 “reafirma o 

caminho e a disposição de se implantar o SUS por meio de atos normativos do Ministério, 

“esculpindo o SUS  a golpes de portarias”, não se observando qualquer movimento no sentido da 

regulamentação das leis orgânicas da saúde” (PASCHE ET AL., 2006, p. 418).  

                                                 
54

 De acordo com os estudos de Soares (2010), “quanto mais o SUS é precarizado mais cresce o mercado de serviços 

privados e, não por acaso, na década de 1990, esse mercado se amplia consideravelmente; tanto que em 2000, é criada a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que passa a ser responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 

serviços de saúde suplementar. Além da ANS, foi criada também, em 1995, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). A institucionalização de agências “autônomas” também compõe as orientações do ajuste estrutural do Estado 

e sua contrarreforma” (SOARES, 2010, p.90).  
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A NOB 01/96 prevê uma série de regras e responsabilidades para a habilitação dos 

municípios nas diferentes condições de gestão. Às Comissões Intergestoras Bipartite (CIB’s), coube 

o gerenciamento do processo de habilitação e partilha de gestão da rede de serviços locais entre os 

estados e os municípios (VIANA ET AL, 2002).  

Sobre as condições de gestão definidas pela NOB 01/96 aos municípios, Marques (1999) 

nos infere que:  

 
No caso dos municípios, as três modalidades anteriores foram substituídas pela 

gestão plena de assistência básica de saúde e pela gestão plena de sistema 

municipal de atenção integral à saúde. Na gestão plena de assistência básica, os 

municípios são responsáveis pela atenção primária. Para isso podem fazer uso de 

suas próprias unidades ou contratar serviços junto a provedores públicos e 

privados. O MS garante o repasse direto e automático de, no mínimo, R$ 10,00 por 

habitante/ano. Na gestão plena do sistema municipal de saúde, o que equivale à 

semiplena, o MS se compromete de início, a repassar valor mensal correspondente 

à média do gasto com serviços ambulatoriais e hospitalares. Dessa forma, é 

garantido que os municípios sejam, no mínimo, gestores das atividades menos 

complexas do ponto de vista administrativo e tecnológico, o que, por outro lado, 

são mais custo/efetivas. Os municípios passam a ser, no mínimo, gestores dos 

serviços (MARQUES, 1999, p. 38).  

 

Ao definir os municípios como os principais gerenciadores do SUS, a NOB 01/96 atribui aos 

mesmos a base do sistema de saúde. Nesse sentido, os gestores das esferas federal e estadual devem 

empenhar-se na promoção de condições necessárias ao gerenciamento dos sistemas municipais de 

saúde. De acordo com a norma, os gestores federal e estadual, devem cumprir quatro papéis 

fundamentais:  

 

O primeiro desses papéis é exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. O 

segundo papel é promover as condições e incentivar o poder municipal para que 

assuma a gestão da atenção a saúde de seus munícipes, [...]. O terceiro é assumir, 

em caráter transitório (o que não significa caráter complementar ou concorrente), a 

gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que 

ainda não tomaram para si esta responsabilidade. Finalmente, o quarto, o mais 

importante e permanente papel do estado é ser o promotor da harmonização, da 

integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo assim, o SUS-

Estadual. [...] No que respeita ao gestor federal [...] exercer a gestão do SUS, no 

âmbito nacional; promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas 

ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-

Estadual; fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas 

estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional; e exercer as funções de normalização 

e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS (NOB 01/96).  

 

 

O principal instrumento de pactuação entre as três esferas de gestão é a Programação 

Pactuada e Integrada (PPI), onde são estabelecidos os objetivos, metas e recursos financeiros 
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correspondentes. O Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS) 

divide os procedimentos em três categorias: o básico, o de média e o de alta complexidade; e duas 

formas de repasse de recursos financeiros, como observamos a seguir em documento do próprio 

sistema.  

 

Por transferência regular e automática fundo a fundo de recursos federais para os 

Estados e Municípios, com o estabelecimento do piso básico para as atividades de 

atenção a saúde, o Piso Ambulatorial Básico (PAB) [...] cria incentivos financeiros 

específicos para o PAB, para as atividades de vigilância sanitária, atividades de 

vigilância epidemiológica e ambiental, a Assistência Farmacêutica Básica, para 

o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e para as atividades voltadas ao controle das carências nutricionais. 

[...] Remuneração por serviços produzidos, constituída dos valores correspondentes 

as Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), por meio do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS, e as Autorizações de Procedimentos de Alto 

custo/complexidade (APACs) por intermédio do Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA-SUS). 

 

 

Sobre a adesão aos programas de descentralização na área da saúde, nesse período, Arretche 

(1999) infere que: 

 

Em janeiro de 1997, 58% dos municípios brasileiros estavam habilitados em 

alguma condição de gestão do SUS e, ao longo de ano de 1996, 54% das consultas 

médicas foram prestadas por unidades municipais de saúde. Estes resultados são 

condicionados pelo conjunto de regras que envolvem a implantação do SUS: a 

regra constitucional de universalidade do atendimento em saúde, as regras de 

operação do SUS e o modo pelo qual o Ministério da Saúde vem implantando a 

descentralização, marcado pela precariedade no desempenho de suas funções de 

financiamento do sistema (ARRETCHE, 1999, p. 121).  

 

 

O tipo de descentralização ocorrido na política de saúde concentra a autoridade no governo 

federal, principalmente no que diz respeito ao financiamento, indicando que as políticas de saúde 

dos governos locais possuem um grande grau de dependência em relação ao Ministério da Saúde. 

De acordo com os estudos de Marques e Arretche, no ano 2000, embora a participação dos 

municípios nos serviços de atenção básica fosse quase total, o oferecimento de serviços hospitalares 

ainda era bem reduzido (MARQUES e ARRETCHE, 2003).  

A reforma da saúde no governo FHC baseou-se, portanto, no processo de municipalização
55

 

da saúde, fortalecendo o sistema de atenção básica. O repasse dos recursos deixaria de ser realizado 

                                                 
55

 A municipalização constitui-se de uma “estratégia adotada no Brasil que reconhece o município como principal 

responsável pela saúde de sua população. Municipalizar é transferir para as cidades a responsabilidade e os recursos 

necessários para exercerem plenamente as funções de coordenação, negociação, planejamento, acompanhamento, 
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em função da proporção dos ambulatórios e hospitais existentes no município, para ser realizada a 

partir da proporção do número de habitantes, cabendo ao gestor local de saúde e ao Conselho 

Municipal a responsabilidade pela saúde dos seus munícipes.  

Marques e Arretche (2003) destacam que o processo de descentralização implicou na 

transferência aos municípios de autoridade para contratar e pagar provedores privados de serviços 

hospitalares, com recursos transferidos pelo governo federal. Os estudos desses autores indicam que 

“ocorreu municipalização da provisão da atenção básica, mas não ocorreu descentralização nem da 

provisão nem da gestão dos serviços hospitalares” (MARQUES e ARRETCHE, 2003, p.65). A 

citação abaixo ilustra bem esse processo.     

 

Em maio de 2002, 5537 dos 5560 municípios − 99,6% do total − e 12 estados 

estavam habilitados na NOB96. Dos municípios, 564 estavam habilitados na 

Gestão Plena do Sistema Municipal e 4973, na Gestão Plena da Atenção Básica. 

Isto significa que apenas 10% dos municípios que aderiram à NOB96 estavam 

habilitados a desempenhar as atividades de gestão da rede hospitalar privada e que, 

em 90% dos municípios brasileiros, o governo estadual ainda exercia esta função 

(MARQUES e ARRETCHE, 2003, p.65).  

 

A partir do ano 2000, ainda no governo FHC, o financiamento do SUS passou a ter como 

norma legal a Emenda Constitucional Nº 29
56

, de 13 de Setembro, que passou a determinar que os 

três entes federados aumentassem os seus investimentos no setor, garantindo assim, recursos 

mínimos para as ações e serviços de saúde. Dessa forma passaram a ser definidas 

corresponsabilidades de Estados e Municípios no financiamento da saúde. 

No entendimento de Machado (2003): 

 

A Emenda alterou os artigos 34, 35, 156, 160,167 e 198 da Constituição Federal e 

acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 

assegurar os recursos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 

O artigo 34 inclui a Saúde para a ampliação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais e ampliou o poder de intervenção da União nos 

Estados, caso não cumpram com a obrigação de vincular a percentagem 

estabelecida de sua receita (MACHADO, 2003, p.14).  

 

 

Já em 2001, ainda no governo FHC, o Ministro da Saúde José Serra, considerando a 

necessidade de dar continuidade ao processo de descentralização e organização do SUS, e tendo em 

                                                                                                                                                                  
controle, avaliação e auditoria da saúde local, controlando os recursos financeiros, as ações e os serviços de saúde 

prestados em seu território” Fonte: Ministério da Saúde,Sistema Único de Saúde.  
 
56

 “Esta emenda estabelece que os estados passem a investir 12% da receita de impostos estaduais em serviços e ações 

de saúde; os municípios, 15% da receita de impostos municipais; e a União, o montante aplicado no ano anterior 

corrigido pela variação nominal do produto interno bruto (PIB) (Pasche et al., 2006, p. 417).  
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vista os problemas relacionados à divisão de responsabilidades entre estados e municípios; ao 

processo de habilitação, que muitas vezes possuía aspecto meramente formal, sem melhorar o 

acesso e a qualidade dos serviços de saúde; à concentração de recursos para o financiamento do 

SUS em determinadas regiões, entre outros, edita através da Portaria nº. 95, de 26 de Janeiro de 

2001, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001), que entre outras 

medidas, amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica; define o processo de 

regionalização da assistência; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do 

SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios (Ministério da 

Saúde, 2001).  Seu objetivo principal era o de promover uma maior equidade na alocação de 

recursos e no acesso da população aos serviços de saúde.  

No ano seguinte, o Ministro da Saúde Barjas Negri, através da Portaria nº. 373, de 27 de 

Fevereiro de 2002, edita a NOAS-SUS 01/2002, que difere da primeira, basicamente em relação ao 

aspecto da condição de habilitação dos municípios, que na primeira versão deveriam ser plenos de 

sistema municipal e na segunda poderiam também ser habilitados na condição de pleno de atenção 

básica ampliada, tendo em vista a organização das redes funcionais regionalizadas.  

A NOAS 01/02 “atualizou os requisitos para a habilitação de municípios na ‘gestão plena de 

sistema municipal’ e instituiu a modalidade de ‘gestão plena de atenção básica ampliada’, cujos 

requisitos pressupunham a ampliação da resolutividade da Atenção Básica” (OLIVEIRA, 2004, 

p.35). 

Nesse sentido, Pasche et al. (2006) argumentam que: 

 

Sob a perspectiva normativa deve-se destacar a edição da NOAS, que, entre outros, 

conferiu ao processo de descentralização novas perspectivas, ampliando-o para 

além da municipalização da saúde, que se fortaleceu através da regionalização da 

oferta de recursos assistenciais. A oferta de instrumentos de gestão regional, 

notadamente o Plano Diretor de Regionalização, cuja construção considera, entre 

outros, a programação integrada e pactuada, passou a estimular a construção de 

processos de programação regional, acionando, em certa medida, o exercício de 

funções gestoras, que se diferenciam daquelas de gerência, conforme havia sido 

definido pela NOB 01/96. (PASCHE ET AL, 2006, p.419).  

Com a edição da NOAS 01/2001, a regionalização passou a ser considerada pelo Ministério 

da Saúde um instrumento de ampliação do acesso equitativo ao SUS, a partir da criação e ampliação 

de redes de atenção regional; no entanto, as diversidades regionais existentes no Brasil e outros 

fatores, concorreram para que se estabelecesse no país um processo de regionalização bastante 

diversificado, observando avanços importantes em determinadas regiões e fragilidades 

significativas em outras.   
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A NOAS amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica, e regionaliza as 

políticas de alta complexidade, dentre as quais, a política nacional de oncologia. Como ponto 

positivo, observamos a ampliação do poder dos municípios, que passam a possuir maior autonomia 

no encaminhamento dos seus modelos assistenciais. Por outro lado, abre as portas para a 

transformação de órgãos públicos e autarquias em Fundações de Direito Privado.  

Em suma, o que se observa no decorrer da década de 90 e início dos anos 2000, ainda 

durante o mandato de FHC, é que a descentralização prevista pelo SUS histórico, que definia um 

processo de responsabilização dos três entes federados de acordo com as suas especificidades, passa 

a dar lugar a um processo em que ocorre uma desresponsabilização do governo federal, 

principalmente em relação ao financiamento do sistema, bem como a centralização do planejamento 

em programas padronizados e focalizados, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o 

Programa de Saúde da Família, atual Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – A CONTRARREFORMA NA SAÚDE NA ATUALIDADE: OS 

GOVERNOS LULA DA SILVA E DILMA ROUSSEFF 

 

Discutiremos, neste capítulo, a contrarreforma na política pública de saúde na atualidade: 

governos Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014).  
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Na década de 2000, presenciamos uma realidade adversa às propostas de democracia 

social
57

. Os ajustes ocorridos na década anterior, especialmente, no governo FHC, como, por 

exemplo, as privatizações, a redefinição dos papéis do Estado e a definição de novas 

responsabilidades para o mercado enquanto provedor das necessidades de saúde, são os principais 

elementos que dificultam a implementação efetiva do SUS.  

Sobre esse processo, Soares (2010), observa que: 

 

Dialeticamente, as respostas à crise do capital, mediadas pelas particularidades e 

características da estrutura social e do Estado brasileiro, tornaram-se os limites para 

a materialização da reforma sanitária e do SUS conforme seu marco legal 

constitucional e suas leis orgânicas. A mundialização do capital, a financeirização, 

a reestruturação produtiva, a cultura neoconservadora, a ascensão do pensamento 

pós-moderno e a contrarreforma do Estado integram esse conjunto de respostas 

cuja finalidade precípua é a maximização e expansão do capital (SOARES, 2010, 

p.87).  

 

 

A estratégia neoliberal de severidade dos planos de estabilização da economia, que se 

traduziram num conjunto de dez prescrições aos países periféricos pelo Consenso de Washington
58

, 

em 1989, e caracterizou uma primeira geração de ajustes estruturais, não obtiveram os resultados 

esperados. A inflação continuava a subir e os índices de pobreza e desigualdade começaram a 

aumentar bruscamente. Nesse sentido, a estratégia neoliberal inicial precisava ser revista. Se antes 

defendia-se a desoneração do Estado, agora o Estado teria uma função reguladora da economia e 

operacionalizaria em parceria com o setor privado políticas sociais emergenciais e focalizadas, com 

o intuito de garantir as taxas de acumulação do capital e de dar respostas concretas às expressões 

questão social que se agudizavam.  

                                                 
57

 No livro “Democracia contra capitalismo” (2003), Ellen Wood infere que conceito de democracia foi esvaziado de 

seu conteúdo social, nada mais tendo a ver com a distribuição de poder social ou econômico entre as classes. A 

democracia passou a ser entendida em termos de cidadania passiva, ou na melhor das hipóteses, como os direitos dos 

indivíduos de assegurar algumas proteções contra o poder de outros. Esse processo de domesticação, ou neutralização 

da democracia, que a transforma em uma democracia formal, não poderia ter sido possível sem o capitalismo. Assim 

como o capitalismo criou uma esfera econômica autônoma, também criou uma esfera política separada, a que 

corresponde um tipo de democracia que não atinge os outros domínios da realidade social. In: Wood, Ellen M. 

Democracia contra capitalismo, Boitempo, 2003.  

 
58

 “Em 1989, um grupo de economistas – do Internacional Institute for Economy – reuniu-se em Washington para 

discutir e buscar soluções para a crise econômica na América Latina, que revelava um quadro de estagnação, inflação e 

dívida externa. Um conjunto de propostas políticas e reformas foi elaborado e denominado de Consenso de Washington. 

Essa série de propostas para os países da América Latina foi tomado pelo FMI e pelo Banco Mundial como condição 

para a renegociação da dívida externa” (MOTTA, 2012, p.29). Constituem-se como as dez prescrições previstas: 

disciplina fiscal; reorientação das despesas públicas; reforma fiscal; liberalização das taxas de juros; taxa de câmbio 

competitivo; liberalização do comércio externo; liberalização para os IEDS (investimentos); privatização das empresas 

públicas; abandono das regulamentações favorecendo os monopólios; e por último, a garantia dos direitos de 

propriedade.  
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A adoção de novas medidas, principalmente às relativas à área social e ao reforço do papel 

do Estado, foi realizada através de uma reedição do Consenso de Washington, ou Consenso de 

Washington renovado, tal como denominado por Salama (SALAMA, 2005, p.8). No Brasil, elas 

desembarcaram na década de 2000, mais precisamente no governo do Presidente Lula da Silva, que 

tem início no ano de 2003, caracterizando uma nova fase do neoliberalismo no país, denominada 

por alguns autores de social-liberal, em que presenciamos uma segunda fase de ajustes no país, 

diferente da primeira, ocorrida no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.   

De acordo com os estudos de Castelo (2012), nessa nova fase do neoliberalismo, estaríamos 

vivenciando uma nova etapa do desenvolvimento do capitalismo no país, que aprofundou-se a partir 

do segundo mandato do Presidente Lula da Silva (2007-2010) e do governo Dilma Rousseff, e que 

tem como motor, a ideologia do novo desenvolvimentismo.  

Nessa nova fase, ocorre uma inflexão do pensamento hegemônico em relação ao debate 

sobre mercado e bem-estar social, na qual a maximização e otimização dos recursos é envernizada 

por uma suposta ética de esquerda, com palavras de ordem como justiça social, solidariedade, 

filantropia e voluntariado (CASTELO, 2008).  

Nesse sentido, segundo a ideologia do novo desenvolvimentismo, o país estaria vivendo 

uma fase inédita do desenvolvimento do capitalismo, traduzida pelo crescimento econômico e pela 

justiça social, “que inauguraria um original padrão de acumulação no país, o social-

desenvolvimentismo – e, no limite, por apontar para o rompimento com o neoliberalismo ou o 

subdesenvolvimento” (CASTELO, 2012, p.615).   

Na área da saúde, criou-se uma grande expectativa, principalmente em relação à retomada 

do Projeto de Reforma Sanitária e do estabelecimento efetivo do SUS; “no entanto, as alianças que 

garantiram a chegada de Lula ao poder, os seus vínculos com o grande capital nacional e 

internacional começaram a se explicitar já no seu primeiro mandato” (SOARES, 2010, p.50).  

Nesse sentido, Raquel Soares analisa a ocorrência de uma nova etapa da contrarreforma na 

política de saúde brasileira, que além de manter a política econômica e o subfinanciamento da 

seguridade social do governo anterior, implementa outras mudanças. Conforme analisa Bravo 

(2006), não ocorre o fortalecimento do Projeto de Reforma Sanitária, mas ao contrário, o governo 

Lula subordina as políticas sociais à lógica conservadora adequada ao ajuste e à contrarreforma 

neoliberal (BRAVO, 2006).  

No que concerne à política de saúde no governo Lula da Silva, Soares (2010) tangencia que: 

 

O governo Lula expressa em suas ações o tensionamento dessa política através da 

institucionalização de pactos, planos de desenvolvimento e da elaboração de um 
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projeto amplo de privatizações das políticas sociais configurando na forma de 

fundações estatais de direito privado, que se apresentam como continuidade da 

reforma sanitária (SOARES, 2010, p.51).  

 

 

O que se observa, de fato, é uma polarização entre o Projeto de Reforma Sanitária e o 

Projeto Privatista. Embora o Projeto de Reforma Sanitária ganhe espaço na agenda do Ministério da 

Saúde, a partir da criação das Secretarias de Gestão do Trabalho em Saúde, de Atenção à Saúde e de 

Gestão Participativa, o subfinanciamento da saúde persiste. Soares (2010) destaca “a continuidade 

de uma política que se efetiva de forma focalizada, precarizada, com ênfase na Estratégia de Saúde 

na Família e na assistência emergencial, bem como na fragmentação da concepção e do sistema de 

seguridade social” (SOARES, 2010, p.52).  

Teixeira (2010) concorda com Soares na medida em que considera que os dois mandatos do 

Presidente Lula mantém elementos que o aproximam do governo Fernando Henrique, sendo na 

verdade uma continuação da contrarreforma iniciada no governo anterior. Embora o governo tenha 

implementado novos programas e projetos, a essência dos mesmos não nos permitem apontar um 

movimento de ruptura com a condução da política de saúde dada pelo governo FHC (TEIXEIRA, 

2010).   

É importante salientar que embora algumas lideranças do movimento sanitário dos anos 80 

estejam presentes na gestão do Ministério da Saúde, o projeto do Ministério para a política de 

saúde, não é o mesmo da Reforma Sanitária, ainda que se apresente como uma continuidade do 

mesmo (SOARES, 2010).  

Objetivando discutirmos de forma mais didática a contrarreforma na política de saúde na 

atualidade, dividimos a presente análise a partir dos mandatos em que a mesma se inscreve: os dois 

primeiros do Presidente Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) e o atual, da Presidente Dilma 

Rousseff (2011-2014).  

 

2.1) A Saúde no primeiro mandato de Lula da Silva: a manutenção da política econômica de 

FHC 

 

Com a eleição do Presidente Lula da Silva em 2003, criou-se um marco político na história 

do Brasil. Sua vitória foi entendida como uma reação da população ao projeto neoliberal 

implementado nos anos 1990 pelo Presidente Fernando Henrique. “Pela primeira vez venceu o 

projeto que não representa, em sua origem, os interesses hegemônicos das classes dominantes” 

(BRAVO e MENEZES, 2011, p.16). Apesar disso, Krüger (2012) considera que para a vitória nas 

urnas, “o PT fez muitas concessões, abandonou várias bandeiras que o caracterizaram desde 1979 e 
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aliou-se a agrupamentos políticos de centro-direita e vinculados ao capital industrial” (KRÜGER, 

2012, p. 04).  

Raquel Soares (2010) parece concordar com Bravo e Menezes (2011) na medida em que 

considera que “pela primeira vez, um representante sindical de origem popular de um partido que, 

em seu título, era dos trabalhadores, foi eleito presidente do país; esperavam-se, assim, mudanças 

acentuadas nas configurações desse Estado historicamente autoritário e distante dos interesses dos 

trabalhadores” (SOARES, 2010, p.91).  

De acordo com Bravo e Menezes (2011): 

 

Apesar das dificuldades do cenário internacional, com a pressão dos mercados e do 

capitalismo financeiro, acreditava-se que, no Brasil, estaria se inaugurando um 

novo momento histórico em que se enfrentaria as políticas de ajuste. Não se 

esperava transformações profundas, diante dos acordos ocorridos, mas havia 

expectativas com relação às políticas sociais e à participação social (BRAVO e 

MENEZES, 2011, p.16).  

 

 

Apesar dessas expectativas em relação às políticas sociais, Behring (2004) sinaliza que isso 

não aconteceu, já que não foi levada em consideração “uma política econômica direcionada ao 

mercado interno de massas, articulada a uma política social mais ousada” (BEHRING, 2004).   

Fagnani (2011) caracteriza o primeiro mandato do Presidente Lula, mais especificamente até 

o ano de 2005, como uma fase ambígua entre a mudança e a continuidade, permanecendo a 

estratégia social
59

 do governo indefinida. Para o autor, “a manutenção da ortodoxia econômica teve 

consequências nos rumos tensionados da política social. Além disso, conviviam no seio do próprio 

governo forças defensoras do Estado Mínimo- aglutinadas, sobretudo, na área econômica – e 

setores que defendiam os direitos universais” (FAGNANI, 2011, p. 3).  

Sobre a política econômica no primeiro mandato de Lula da Silva, Filgueiras (2013) infere 

que o governo manteve o regime do tripé macroeconômico rígido ─ constituído pelas metas de 

inflação, superávit fiscal primário e câmbio flutuante ─ até o ano de 2005, conforme estabelecido 

pelo governo FHC desde 1999, marcando uma primeira inflexão do bloco no poder constitutivo do 

atual padrão de desenvolvimento, que de acordo com Castelo (2013) teria ocorrido a partir do final 

                                                 
59

 A ação mais importante na área social é o programa de transferência de renda Bolsa Família, criado em 2003, com o 

desafio de combater a miséria, através da unificação de todos os programas sociais e a criação de um cadastro único de 

beneficiários (BRAVO e MENEZES, 2011, p. 16).  
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de 2005, com a crise proveniente do mensalão
60

 e a queda do ministro Palocci (CASTELO, 2013). 

As ações e políticas econômicas implementadas deram continuidade à mesma política econômica 

do governo tucano.  

Nesse regime:  

 

As frações do capital exportadoras de commodities (agronegócio e indústria 

extrativa mineral) assumem posição estratégica na redução da vulnerabilidade 

externa conjuntural da economia brasileira e, por consequência, na diminuição de 

sua instabilidade macroeconômica. Com isso, essas frações se fortaleceram no 

interior do bloco no poder e passaram a ter maior presença política no interior do 

Estado e a influir mais diretamente nas ações dos governos (FILGUEIRAS, 2013, 

p.11). 

 

 

Como objetivo fundamental desse novo regime, marcado inicialmente por uma conjuntura 

internacional com menor liquidez, está o combate à inflação, com uma política que mantém 

elevadas as taxas de juros. A política de superávit primário foi a contrapartida imposta ao fim da 

âncora cambial e à manutenção de elevadas taxas de juros e o aumento da dívida pública 

(FILGUEIRAS, 2013).  

Num contexto internacional favorável, houve um crescimento considerável dos superávits da 

balança comercial, compensando de forma satisfatória os elevados déficits da conta de serviços e 

rendas. A conta de transações correntes obteve superávits consecutivos entre os anos de 2003 e 

2007. Com isso, a deterioração dos índices macroeconômicos no primeiro ano do governo Lula, 

reverteu-se nos dois anos seguintes, apresentando melhora, se comparados os resultados dos dois 

governos de FHC.  

De acordo com Filgueiras e Pinto (2003) ocorre uma situação no mínimo inusitada para o 

PT, já que “os mercados financeiros e as instituições ‘multilaterais’, como o FMI e o Banco 

Mundial, que outrora repudiavam o Partido dos Trabalhadores (PT) e suas diretrizes, agora rasgam 

elogios entusiásticos ao novo Governo, maiores inclusive dos que eram feitos ao governo FHC” 

(FILGUEIRAS e PINTO, 2003, p. 23).  

No primeiro mandato, a manutenção da ortodoxia econômica do governo Fernando 

Henrique se deu, através de tentativas de novas reformas liberalizantes
61

 por forças importantes do 

                                                 
60

 O mensalão constituiu-se enquanto um escândalo de corrupção política entre os anos de 2005 e 2006, caracterizado 

pela compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional, tendo recebido grande destaque da imprensa brasileira. 

Teve como protagonistas integrantes do governo Lula, do PT e de outros partidos.   
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 “O clima de apreensão instalado nessa quadra foi reforçado pela tentativa do governo de viabilizar novas reformas 

liberalizantes requeridas pela ortodoxia econômica, que também representavam ameaças aos direitos sociais 

conquistados em 1988. As reformas sindicais, trabalhista, tributária, previdenciária (Regime próprio de Previdência do 
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governo, e também pela tentativa de implementar um programa de ajuste de longo prazo. Medidas 

do governo anterior – tais como: a Desvinculação de Receitas da União (DRU); apostas na política 

de exportação com base no agronegócio; o inesgotável pagamento dos juros, encargos e 

amortizações da dívida pública; e o aumento da arrecadação da União (BEHRING, 2004) – 

permaneceram intocáveis.  

No início do governo Lula, a situação econômica era bastante desconfortável, com altas 

taxas inflacionárias e de juros; e baixo crescimento econômico. Havia uma desconfiança em relação 

ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente operário recém empossado. Nesse sentido, era 

aceitável que a área econômica do governo mantivesse a política econômica do governo anterior por 

um curto período, com o intuito de “acalmar” os mercados (FAGNANI, 2011).  

No entanto, de acordo com o mesmo autor não foi o que ocorreu: “a mesma orientação da 

era FHC – controle inflacionário por meio de taxas de juros elevada, superávit primário e restrição 

ao gasto público- seguiu até 2005, mantendo um ambiente econômico recessivo, que continuou 

colocando limites ao desenvolvimento social” (FAGNANI, 2011, p.5).  

A manutenção da política econômica do governo anterior, fez com que as políticas sociais 

sofressem um grande impacto. “A disputa entre “focalização” e “universalização” continuou a 

dominar o debate, o que reforçava as apreensões sobre os rumos da estratégia social, que 

permanecia indefinida” (FAGNANI, 2011, p.5).  

Segundo Soares (2010), a tese central do governo era de que a solução não se encontrava na 

expansão do gasto social, mas sim na focalização das políticas sociais (SOARES, 2010). Dessa 

forma, na área social, parte do núcleo dirigente do governo defendia claramente a opção pelo 

Estado Mínimo.  

Em fins de 2003
62

, o Ministério da Fazenda divulgou um documento sobre a reduzida 

“focalização” do gasto social federal, endossando, dessa forma, a agenda liberalizante, “segundo a 

qual a estratégia de desenvolvimento social dever-se-ia encerrar numa única ação: focalização nos 

“mais pobres”, sendo esses definidos pelo critério do Banco Mundial” (FAGNANI, 2011, p. 6). 

                                                                                                                                                                  
Servidor Público e Regime Geral da Previdência Social) ocuparam o centro dos debates nessa quadra” (FAGNANI, 

2011, p.6).   
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 Também no ano de 2003, o Ministério do Planejamento apresenta, a partir do documento “Gestão Pública para um 

Brasil de todos: um plano de gestão para o governo Lula”, uma estratégia de transformação para a gestão pública. De 

acordo com os estudos de Teixeira (2010), “o texto do governo reproduz o diagnóstico contido nos Cadernos do Mare 

(1995), sobre as instituições públicas, e absorve as categorias pertinentes à concepção mercadológica transportada para 

a administração pública, considerando que para ser atingido, deve-se produzir um” redimensionamento de recursos em 

bases mais eficientes e direcionadas para resultados (MPOG, 2003, p.8; grifo nosso). Nessa direção reforça o seu 

objetivo de criar “meios para que as organizações públicas tenham como foco os resultados” (MPOG, 2003, p.9) 

(TEIXEIRA, 2010, p. 62).  Não observamos, portanto, referências às formas democráticas consolidadas pela 

Constituição Federal de 1988, mas sim a mesma concepção neoliberal encontrada nos Cadernos do Mare.  
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Com isso, foram abertas as portas para uma nova etapa da contrarreforma do Estado, que 

visava claramente suprimir alguns programas. O que mais chamou a atenção foi o fato de ser um 

importante documento de um governo que se intitulava popular e que sempre fez oposição às 

políticas neoliberais.  

Marques e Mendes (2007) afirmam que ocorreu uma “diminuição dos direitos sociais no 

governo Lula em decorrência da política fiscal restritiva, ancorada na manutenção do superávit 

primário, com reflexos significativos na previdência social e nos recursos do Sistema Único de 

Saúde (SUS)” (MARQUES e MENDES, 2007, p.16).  

Ainda de acordo com esses mesmos autores, “o esforço em realizar um superávit primário 

superior ao acertado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) implicou em constantes tentativas 

(vitoriosas ou não) de reduzir a disponibilidade de recursos para o orçamento da saúde pública” 

(MARQUES e MENDES, 2007, p. 18).  

Logo no início do primeiro mandato, forças do governo defenderam a aplicação de 

mecanismos semelhantes à DRU para estados e municípios. Com fortes críticas sofridas a essa 

proposta, o governo retirou o projeto de sua pauta. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, 

caso a desvinculação de 20% fosse aplicada à arrecadação para 2003, implicaria numa grande 

redução de recursos para a saúde, totalizando R$ 3 bilhões em nível estadual e R$ 2,5 bilhões em 

nível municipal (MARQUES e MENDES, 2007).  

De acordo com esses mesmos autores, ainda em 2003, uma nova investida contra a saúde 

manifestou-se no descumprimento da Proposta Orçamentária 2004 do Ministério da Saúde: 

 

Em 31 de julho de 2003, a Saúde foi surpreendida com o veto presidencial ao 

parágrafo 2, do artigo 59 da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2004. Por 

meio deste ato, seriam consideradas como ações e serviços públicos de saúde as 

despesas realizadas com Encargos Previdenciários da União (EPU) e com o serviço 

da dívida, bem como a dotação dos recursos do Fundo de Combate e Erradicação 

da Pobreza. A reação contrária do CNS e da Frente Parlamentar da Saúde resultou 

na mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional criando o parágrafo 3 

para o artigo 59, onde, para efeito das ações em saúde, são deduzidos os EPU e o 

serviço da dívida (MARQUES e MENDES, 2007, p.19).  

 

 

Nesse sentido, ao defender a focalização e a redução dos gastos para a saúde, em 

consonância com as orientações do Banco Mundial, o governo parece caminhar num sentido oposto 

ao que previa o programa apresentado para o primeiro mandato, que apresentava a política de saúde 

como um direito fundamental, explicitando o seu compromisso em defender uma política que 

oferecesse acesso universal, equânime e integral. Com isso, havia uma expectativa de que o 
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governo fortalecesse o projeto de Reforma Sanitária abandonado no governo Fernando Henrique 

Cardoso.  

Nesse ínterim, Bravo (2006) afirma existir no primeiro mandato do Presidente Lula, uma 

polarização entre o Projeto de Reforma Sanitária e o Projeto Privatista: ora o governo fortalece um, 

ora fortalece outro. A autora destaca como pontos que fortaleceram o primeiro projeto o retorno da 

concepção da Reforma Sanitária e a escolha de profissionais envolvidos com a luta pela mesma 

para ocuparem o segundo escalão do MS; a convocação extraordinária para a 12ª Conferência 

Nacional de Saúde, dentre outros (BRAVO, 2006).  

Em relação aos aspectos de continuidade, a autora destaca: 

 

Como continuidade da política de saúde dos anos noventa, destaca-se a ênfase na 

focalização, na precarização, na terceirização dos recursos humanos, no 

desfinanciamento e a falta de vontade política para viabilizar a concepção de 

Seguridade Social. Como exemplo de focalização, destaca-se a centralidade no 

Programa Saúde da Família, sem alteração significativa, para que o mesmo se 

transforme em estratégia de reorganização de atenção básica, em vez de ser um 

programa de extensão de cobertura para as populações carentes (BRAVO, 2010, p. 

18).  

 

Soares (2010) destaca que no início do governo Lula, havia um embate dos profissionais do 

Ministério da Saúde com a área econômica do governo. No entanto, ao final da gestão do ministro 

Humberto Costa e com os dois ministros que se seguiram os limites da política econômica passaram 

a ser naturalizados, sendo então preciso planejar, gerir e executar a política de saúde dentro do 

orçamento que foi reduzido (SOARES, 2010).  

Nessa perspectiva, Soares (2010) infere ainda que muitos profissionais do Ministério da 

Saúde ligados ao movimento de reforma sanitária passam a se engajar na “produção e defesa de 

“inovações” na gestão da política de saúde sob o argumento da reatualização e modernização da 

reforma sanitária, quando, na verdade, a estão negando” (SOARES, 2010, p.93). A autora conclui 

que “algumas lideranças sanitárias dirigem a gestão do Ministério da Saúde, mas o projeto que 

dirige a política ministerial não é o da reforma sanitária, apesar de se apresentar como continuidade 

deste” (SOARES, 2010, p.93).  

A partir desse momento histórico, Raquel Soares afirma existir, atualmente, três grandes 

projetos em embate na saúde: o Projeto da Reforma Sanitária, o Projeto Privatista, e o SUS 

possível. A autora teoriza afirmando que: 

 

O projeto do SUS possível é defendido pelas lideranças que diante dos limites da 

política econômica defendem a flexibilização da reforma sanitária, mas nomeiam 

esse processo como reatualização, modernização ou mesmo como continuidade 



53 

 

 

desta. Esse projeto, na verdade, termina por favorecer a ampliação dos espaços do 

projeto privatista (SOARES, 2010, p.52-53).  

 

 

Cabe inferir que no início do governo Lula, havia uma abertura ao Projeto de Reforma 

Sanitária, no entanto, com o passar do tempo, este dá lugar aos pressupostos do SUS possível e do 

Projeto Privatista. Raquel Soares considera que neste contexto, a contrarreforma na saúde segue as 

tendências da assistencialização
63

 e mercantilização, acarretando numa profunda precarização da 

política pública, conforme as preconizações do Banco Mundial
64

 (SOARES, 2010).  

Nesse ínterim, é de extrema importância frisar que: 

 

Como seus princípios são refuncionalizados, os defensores da contrarreforma 

apresentam-se como defensores do SUS, da saúde pública e da reforma sanitária, 

quando, na verdade, o que está em gestação é um SUS que se concretiza de forma 

bem diversa do SUS histórico. As mudanças no sistema são apresentadas como 

continuidade da reforma sanitária e a contrarreforma realiza-se de maneira 

implícita, por dentro do próprio sistema (SOARES, 2010, p.57).  

 

 

“Essa estratégia de racionalidade não é nova: ela é própria da racionalidade instrumental 

burguesa, constituindo-se num importante mecanismo utilizado quando as condições e necessidades 

sociais e históricas assim o demandam” (SOARES, 2010, p.60). Nesse processo destacado por 

Raquel Soares, torna-se fundamental o papel dos intelectuais, que agregam elementos importantes 

do Projeto de Reforma Sanitária, mas ao mesmo tempo, retiram-lhes radicalidade.  

Dessa forma não se pode inferir que esta racionalidade seja a mesma do Projeto de Reforma 

Sanitária dos anos 80.  Na busca de conciliação entre a proposta privatista de saúde com a proposta 

da Reforma Sanitária, as lideranças da Reforma Sanitária, comprometidas com o governo Lula, 

optam pelas soluções possíveis (SOARES, 2010). 

Sabemos que, embora existisse uma tendência, desde o governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em refuncionalizar os princípios do SUS constitucional, “é no governo Lula que 

se consolida e chega a um novo patamar de qualidade, posto que os seus gestores de saúde, 

                                                 
63

 De acordo com Soares (2010) a assistencialização da saúde traduz-se num processo de precarização da política 

pública, tornando-a básica e focalizada. A assistência à saúde torna-se, então precarizada e fragmentada, em 

contraponto a tendência de tecnificação da saúde, que por sua vez, ao incorporar avanços tecnológicos e organizacionais 

para modernizar o SUS, aprofunda os interesses privados dentro do sistema. Nesse sentido, Soares (2010) considera que 

embora antagônicas, essas duas tendências se complementam (SOARES, 2010).  

 
64

 “No entanto, a racionalidade hegemônica hoje no SUS não é simples reprodução das orientações do Banco Mundial, 

tendo em vista que se constitui como afirmamos anteriormente, produto histórico e tensionamento dos projetos em 

disputa, incorporando elementos particulares nesse movimento, em seus vínculos com os interesses societários em 

confronto na sociedade civil e no Estado brasileiros” (SOARES, 2010, p.55).  
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predominantemente, constituem-se lideranças históricas do movimento de reforma sanitária” 

(SOARES, 2010, p.61). 

Ainda sobre a racionalidade hegemônica na trajetória da Política de Saúde, Raquel Soares 

argumenta que “historicamente estruturou um sistema de saúde cujo modelo de atenção é 

fragmentado, centrado na medicina, numa perspectiva assistencial, individualista e curativa e 

fortemente perpassados pelos interesses privados” (SOARES,2010, p.99).  

A autora destaca algumas tendências principais que essa racionalidade imprime ao SUS na 

atualidade, como por exemplo, a ampliação restrita ao acesso, que de forma precarizada e 

focalizada não atende as demandas de forma universal; ênfase na assistência emergencial; a 

privatização e a mercantilização da saúde pública; superexploração do trabalho no campo da saúde 

pública, entre outros.  

Como exemplo de focalização presente na política de saúde do governo Lula, podemos citar 

a atenção básica, em que a centralidade da mesma encontra-se no Programa Saúde da Família 

(PSF). Ocorre no primeiro mandato, um fortalecimento e ampliação do referido programa, através 

do financiamento e da ampliação de equipes de saúde da família (PAIM ET. AL., 2005).  

Sobre a ampliação do PSF, Paim et. al. (2005) inferem que: 

 

O Ministério da Saúde (MS) decidiu ampliar o Programa Saúde da Família (PSF) 

para assegurar qualidade de vida à população de baixa renda, criando o Projeto de 

Expansão e Consolidação da Saúde da Família (Proesf). Este projeto tem como 

objetivo contribuir para a implantação e consolidação do referido programa em 

municípios de grande porte, nos quais a maior disponibilidade de oferta de serviços 

de saúde, particularmente os de média e alta complexidade, não se reflete na 

qualidade e na capacidade de respostas dos serviços (PAIM ET. AL. 2005, p.111).  

 

 

Observamos, portanto, uma nítida intenção do governo em transformar o Programa Saúde da 

Família num programa focalizado, que visasse aumentar a cobertura para as populações mais 

pobres, não observando, portanto, intenção de reorganização da atenção básica (BRAVO, 2006).  

Além de propor um aumento do orçamento para reformar, ampliar e equipar as unidades de 

saúde em municípios com mais de 100 mil habitantes, o governo elevou o Piso de Atenção Básica 

Ampliada (PABA) repassado aos municípios (PAIM ET. AL., 2005).  

Em relação à atenção hospitalar e de alta complexidade, é reconhecida a necessidade de 

rever os valores antigos pagos pelos serviços prestados e também de fortalecimento dos Hospitais 

Universitários (Hus) com o SUS.  

Dessa maneira, Paim et. al. (2005) concluem que: 
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Além do aumento em investimento nos serviços de urgência, da criação do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da proposta de aumento no número 

de leitos de UTI credenciados pelo SUS, houve uma reformulação na forma de 

pagamento e reajuste de repasses, segundo o qual os hospitais universitários seriam 

remunerados por meio de contratos globais e não mais por produção, objetivando 

que cada unidade pudesse planejar melhor seus gastos (PAIM ET. AL., 2005, 

p.112)  

 

 

Em 2006, no entanto, o Ministério da Educação ao elaborar parecer técnico acerca da gestão 

e do financiamento dos Hospitais Universitários ligados às Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), destaca o problema da gestão. “A política de criação de indicadores para credenciamento e 

qualificação dos HUs, apesar de conter aspectos importantes, proporcionou oportunidade para o 

governo elaborar um diagnóstico das condições de desempenho dessas unidades” (BRAVO e 

MENEZES, 2011, p.18). São identificados no relatório, problemas relacionados à gestão, ao 

planejamento e integração entre os entes federados, não enfatizando a questão crucial, que é a 

insuficiência de recursos (BRAVO e MENEZES, 2011).  

Nesse sentido, são abertas portas para a proposta de uma contrarreforma de natureza jurídica 

na saúde, que se traduziu mais tarde na implantação das Fundações Privadas, cujo debate 

adentraremos no próximo item do presente capítulo, que versa sobre o segundo mandato do 

Presidente Lula, período no qual as Fundações Estatais de Direito Privado se estabelecem.  

Paim et. al. (2005), destacam ainda, em relação à atenção hospitalar e de alta complexidade, 

que foi implementada “uma medida para monitoramento e controle das infecções hospitalares em 

nível nacional, através da disponibilização gratuita do Sistema Nacional de Informação em Serviços 

de Saúde (SINAIS) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) à rede hospitalar” 

(PAIM ET. AL., 2005, p. 113).  

No final de 2003, foi realizada, em caráter extraordinário, a 12ª Conferência Nacional de 

Saúde
65

, cujo tema era “Saúde: um direito de todos e dever do Estado. A Saúde que temos, o SUS 

que queremos”. Como consequência das deliberações, o Ministério da Saúde lançou em 2004, o 

Plano Nacional de Saúde para o período 2004-2007, no qual destaca-se a ênfase no aprofundamento 

do Programa Saúde da Família, caracterizando, assim, a focalização da atenção básica.  
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 Em relação ao Controle Social são realizadas ainda outras conferências temáticas: 3ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal e 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (2004); 3ª Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador (2005); 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde e 3ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena (2006) (BRAVO e MENEZES, 2011, p.18).  
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Quanto aos Programas Especiais, Paim et. al.(2005) destacam que foram implementadas 

medidas de combate ao tabagismo, saúde mental, saúde bucal
66

 e ações voltadas para mulheres, 

crianças e adolescentes, idosos, índios e trabalhadores.  

Com vistas ao controle do consumo de drogas, que se agudiza na década de 2000, o 

Ministério da Saúde busca expandir o número de Centros de Apoio Psicossocial (CAPs) destinados 

aos usuários de drogas e aos portadores de transtornos mentais, através de tratamento ambulatorial, 

diminuindo, nesse sentido, as internações psiquiátricas; dando impulso à Reforma Psiquiátrica com 

vistas à “desospitalização” por meio do Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica Hospitalar no SUS (MENICUCCI, 2011).  

Foi implantado também no primeiro mandato do Presidente Lula o Disque Saúde da Mulher, 

“que coloca à disposição informações referentes à violência sexual, ao planejamento familiar, à 

prevenção de câncer de colo de útero, de mama e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)” 

(PAIM ET. AL., 2005, p. 114).  

Além dessa medida, é colocada como pauta, a redução da mortalidade materna nas capitais 

nos próximos quatro anos, denotando um esforço do governo em formular uma política específica. 

Esse conjunto de medidas relativas à saúde da mulher tem sua culminância com a apresentação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004-2007).  

Em relação à assistência farmacêutica, foram tomadas medidas como “criação da farmácia 

popular
67

, investimento na produção dos laboratórios oficiais, aumento do repasse para a assistência 

farmacêutica básica e flexibilidade das patentes dos remédios” (PAIM ET. AL., 2005, p.118).   

O que observamos, portanto, é a adoção de diversas políticas para o atendimento à 

demandas de grupos específicos, caracterizando dessa forma, o processo de focalização da saúde 

pública no primeiro mandato do Presidente Lula. 

Nas palavras de Menicucci (2011) a focalização no Brasil: 

 

Refere-se a focos específicos a serem atingidos para a solução de um determinado 

problema e envolve grupos sociais a partir de determinadas características 

particulares. Nessa perspectiva, a focalização na saúde emerge no interior de uma 

concepção universalista, como estratégia de implantação da universalização como 

um direito (MENICUCCI, 2011, p. 525).  
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 “Em consonância com as propostas de campanha, foram implantadas algumas propostas inovadoras, como a Política 

de Saúde Bucal por meio do Programa Brasil Sorridente, considerado como a primeira política de saúde bucal mais 

abrangente do país com o intuito de expandir o cuidado odontológico de forma mais universal e em níveis mais 

complexos” (MENICUCCI, 2011, p.525).    

 
67

 “O Programa Farmácia Popular, constituído por uma rede de drogarias privadas credenciadas para vender produtos 

com até 90% de desconto em relação ao preço de comercialização, mediante subsídio governamental” (MENICUCCI, 

2011, p. 525).  O co-pagamento na aquisição de medicamentos, colide diretamente com a diretriz de atenção integral à 

saúde do SUS, que prevê a assistência farmacêutica (BRAVO e MENEZES, 2011).   
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Bravo e Menezes (2011) destacam como um aspecto importante da Política de Saúde no 

primeiro mandato do Presidente Lula, os trabalhadores da saúde, que foram terceirizados na década 

de 1990; e apontam algumas propostas que foram defendidas e alvo de discussão na 3ª Conferência 

Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, como por exemplo: Implantação do Plano 

de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para o SUS; desprecarização do trabalho; implementação da 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH-SUS), aprovada como Política 

Nacional, por meio da Resolução nº 330, em 2004. As autoras salientam, no entanto, que apesar 

dessas propostas, a política não é efetivada (BRAVO e MENEZES, 2011).  

Nesse sentido, as mesmas autoras, identificam ainda que “a política de saúde sofreu os 

impactos da política macroeconômica. As questões centrais não foram enfrentadas, tais como a 

universalização das ações, o financiamento efetivo, a Política de Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde e a Política Nacional de Medicamentos” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.18).   

Em 2005, na Câmara dos Deputados, em Brasília, é realizado o 8º Simpósio sobre Política 

Nacional de Saúde, com o tema “SUS – o presente e o futuro: avaliação do seu processo de 

construção”. De acordo com Bravo e Menezes (2011) “ao final do encontro, foi lançada a Carta de 

Brasília, que destaca propostas afirmando o compromisso com o direito universal e integral à saúde, 

com o Sistema Único de Saúde, com o Projeto de Reforma Sanitária e com a Seguridade Social” 

(BRAVO e MENEZES, 2011, p.19).  

Após a realização do simpósio, em consonância com as bandeiras da Reforma Sanitária: 

 

Surge, em seguida, o Fórum da Reforma Sanitária, formado pelas seguintes 

entidades: o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), a Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), a Associação Brasileira 

de Economia da Saúde (Abres), a Rede Unida e a Associação Nacional do 

Ministério Público em Defesa da Saúde (Ampasa) (BRAVO e MENEZES, 2011, p. 

19).  

 

Em ato público realizado na Câmara dos Deputados, esse Fórum lança o seu primeiro 

manifesto, com vistas à aprovação da Emenda Constitucional 29 e à ampliação de mais recursos 

para a saúde em 2006. O manifesto que levanta as bandeiras da Reforma Sanitária é intitulado 

“Fórum da Reforma Sanitária Brasileira: reafirmando compromissos pela saúde dos brasileiros” 

(BRAVO e MENEZES, 2011).  

Nesse bojo, é importante destacar que no início do governo Lula há uma abertura para as 

conquistas do projeto de reforma sanitária, que aos poucos cedem espaço às propostas hegemônicas 
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do SUS possível e do projeto privatista. O Pacto pela Saúde ilustra bem esse processo (SOARES, 

2010).  

No final do primeiro mandato do Presidente Lula, em 2006, após aprovação da Comissão 

Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde, é apresentado o Pacto pela Saúde, como 

uma forma de enfrentar as dificuldades de implementação efetiva do SUS, a partir da discussão de 

sua organização e funcionamento, pretendendo, dessa maneira, avançar na implementação dos seus 

princípios (BRAVO e MENEZES, 2011).  

De acordo com os estudos de Soares (2010), o Pacto pela Saúde “incorpora propostas do 

projeto de reforma sanitária, sem deixar de expressar também interesses e propostas dos demais 

projetos em confronto, representando em parte as expectativas do primeiro mandato da gestão em 

torno da defesa da saúde pública e do SUS” (SOARES, 2010, p. 93-94).  

Segundo Menicucci (2011) o Pacto pela Saúde:  

 

É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de governo, 

com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão e 

tem três componentes: o Pacto pela Vida, que reforça no SUS o movimento da 

gestão pública por resultados, ao estabelecer um conjunto de compromissos e 

metas sanitários considerados prioritários, a ser implementado pelos entes 

federados; o Pacto em Defesa do SUS, que expressa um movimento de 

repolitização da saúde, com uma clara estratégia de mobilização social para buscar 

um financiamento compatível com as necessidades de saúde, o que inclui a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional; o Pacto 

de Gestão do SUS, que valoriza a relação solidária entre gestores, definindo as 

diretrizes e responsabilidades de cada esfera de governo (MENICUCCI, 2011, p. 

525-526).  

 

O Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde, apresentou para o ano de 

2006, um conjunto de medidas e objetivos para alvos específicos; como por exemplo: saúde do 

idoso; câncer de colo de útero e mama; mortalidade infantil e materna; doenças emergentes e 

endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção à saúde; e 

atenção básica, com vistas a consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família como um 

modelo de atenção básica à saúde, centro ordenador das redes de atenção à saúde no SUS.  

Machado et. al. (2011) apontam limites importantes do Pacto pela Saúde, como por 

exemplo, a base de para a elaboração dos compromissos, que consiste na solidariedade entre os 

entes e não no planejamento nacional, estadual ou local; e a falta de clareza entre os processos de 

regionalização e de celebração dos pactos, visto que, o último pode ocorrer sem que o primeiro seja 

de fato fortalecido (MACHADO ET. AL., 2011).   
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O Pacto em Defesa do SUS, que tem como uma das suas metas a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 29, traduz-se em ações concretas e articuladas entre os entes federados, no intuito 

de defender, vigorosamente, os princípios basilares do SUS, inscritos na Constituição Federal de 

1988, a partir de um movimento de repolitização da saúde, com uma estratégia de mobilização 

social. Observamos, portanto, uma tentativa de fortalecer os princípios do SUS, em consonância 

com as bandeiras de luta da reforma sanitária.   

Recorrendo à Soares (2010), vislumbramos que “a repolitização aparece inclusive como 

importante diretriz do Pacto em Defesa do SUS, na perspectiva da defesa da Reforma Sanitária e no 

estímulo à articulação/interlocução com os movimentos sociais” (SOARES, 2010, p.101).  

O Pacto de Gestão, por sua vez, será abordado no próximo item do presente capítulo, que 

versa, especificamente, sobre o processo de descentralização da política de saúde nos governos Lula 

da Silva e Dilma Rousseff.   

Ainda em relação ao processo de Pactuação, Raquel Soares sinaliza que o mesmo tem se 

traduzido num aspecto importante da política de saúde brasileira. Embora a NOB 93 tenha 

estabelecido nas Comissões Intergestoras Tripartite e Bipartite a negociação entre os gestores e a 

sua pactuação em torno da operacionalização do SUS,  

 

É no Pacto pela Saúde que a pactuação ganha em qualidade e organicidade: 

primeiro, porque o Pacto se propõe a integrar todas as pactuações existentes; 

segundo, adensa qualitativamente o conteúdo da pactuação ao relacioná-la à 

adesão cooperativa e solidária e ao comprometimento via termo de compromisso e 

contrato de gestão, no lugar das formas anteriores de habilitação; terceiro, agrega à 

pactuação instrumentos organizacionais e administrativos compatíveis com as 

demandas do capitalismo contemporâneo; e, finalmente, porque a pactuação e sua 

metodologia do consenso tornaram-se centrais na política de saúde atual 

(SOARES, 2010, p. 89).  

 

 

Raquel Soares considera que a pactuação pode apresentar aspectos positivos para o SUS, na 

medida em que são pactuadas e consensualizadas ações e medidas que vão de encontro às 

necessidades sociais dos usuários do SUS; no entanto, considera também que aspectos diversos 

podem limitar possibilidades das políticas pactuadas e consensualizadas; como por exemplo, a 

perda de poder deliberativo dos conselhos de saúde, onde as decisões não são tomadas 

necessariamente por consenso, tendo em vista o seu caráter democrático (SOARES, 2010). 

Com isso, a racionalidade hegemônica presente na política de saúde, institui as Comissões 

Intergestoras como arena privilegiada para a discussão e pactuação via consenso sobre a 

operacionalização da política. Sendo assim, as inovações importantes que ocorrem no interior da 
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política, que são de âmbito operacional, passam a ter como lugar privilegiado de decisão 

consensualizada as Comissões Intergestoras (SOARES, 2010).  

Nesse sentido, a autora observa que: 

 

A exclusividade das decisões por consenso expressa que a deliberação sobre a 

estruturação e materialização da política não necessariamente ocorre num espaço 

de participação democrática que leve em conta os interesses da população, mas os 

interesses e condições dos gestores e da gestão. A questão que se coloca é que os 

gestores estão limitados pela institucionalidade estatal e pela racionalidade 

instrumental burguesa nela hegemônica, que se expressa, inclusive, nos recursos 

disponibilizados para as políticas sociais em detrimento de outros setores mais 

caros aos interesses do grande capital (SOARES, 2010, p.90).  

 

Depreendemos, portanto, que a partir do momento em que se estabelece como prioridade ou 

exclusividade da gestão na saúde a pactuação e o consenso, evidencia-se a tendência mundial de 

repolitização das relações sociais e suas particularidades na política de saúde. (SOARES, 2010). A 

repolitização surge então enquanto estratégia do Banco Mundial, com vistas à validação do SUS 

possível.  

 

2.2) A Saúde no segundo mandato de Lula da Silva: flexibilização do tripé macroeconômico e 

crescimento da autonomia relativa do Estado  

 

No final do primeiro mandato de Lula da Silva, em 2006, e especialmente a partir de seu 

segundo mandato (2007-2010), com a permanência de uma conjuntura internacional favorável
68

, 

que reduziu a vulnerabilidade externa conjuntural do país, ocorre uma flexibilização do tripé 

macroeconômico ─ metas de inflação, superávit fiscal primário e câmbio flutuante ─, a partir da 

redução das taxas de juros e do superávit fiscal primário (FILGUEIRAS, 2013).  

Essa flexibilização passa a ser acompanhada de outras políticas públicas importantes e 

ocorrem diversos resultados positivos na economia brasileira, principalmente se comparados às 

duas décadas anteriores de estagnação, como por exemplo, a ampliação do crédito, aumentos reais 

do salário mínimo acima da inflação, ampliação das políticas sociais e do crédito ao consumo, 

redução das taxas de desemprego, aumento de investimentos públicos em infraestrutura a partir do 

PAC, elevação das taxas de crescimento do PIB, entre outras, que conferem ao Estado um papel de 

destaque na dinâmica econômica a partir de sua crescente autonomia relativa.  

                                                 
68

  A partir de 2006/2007, com uma nova conjuntura internacional, os países periféricos são fortemente beneficiados, 

ocorrendo a redução de suas respectivas vulnerabilidades externas conjunturais. Apesar disso, a flexibilização que 

ocorre no tripé macroeconômico não é capaz, por si só, de mudar o padrão de desenvolvimento, que continuou 

apresentando, com distintas nuances, os mesmos problemas de longo prazo (FILGUEIRAS e OLIVEIRA, 2012).  
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É importante salientar, no entanto, que essa melhora no quadro econômico brasileiro não 

seria possível sem a explosão na demanda por commodities
69

 e produtos básicos no mercado 

internacional. O aumento das exportações favoreceu, portanto, de forma direta e indireta as 

mudanças nos padrões de atuação do Estado. Nesse sentido, a flexibilização do tripé 

macroeconômico não deve ser confundida, com “iniciativas desenvolvimentistas” (FILGUEIRAS e 

OLIVEIRA, 2012).  

De acordo com os estudos de Filgueiras (2013) nesse processo: 

 

  
O bloco no poder sofreu uma segunda inflexão: além da consolidação, no seu 

interior, das frações do capital exportadoras, viram-se fortalecidas as frações do 

capital vinculadas à ampliação e renovação da infraestrutura do país e à construção 

de moradia, em especial as grandes empreiteiras (FILGUEIRAS, 2013, p.12).  

 

 

Diante disso, o capital financeiro é obrigado a ceder espaço às frações no bloco no poder, 

compartilhando, dessa forma, a sua hegemonia absoluta. Embora seja obrigado a compartilhar 

espaço com a ascensão da burguesia interna, o capital financeiro não tem a sua hegemonia abalada. 

“No entanto, esse novo arranjo no interior do bloco no poder tem exercido uma influência 

significativa na trajetória da economia brasileira e nas tentativas de estabelecimento de novas 

convenções de desenvolvimento” (ERBER, 2011 apud FILGUEIRAS e OLIVEIRA, 2012, p. 5).  

Sobre esse cenário, Castelo (2013) descortina que: 

 

Dentro deste quadro de manutenção do tripé neoliberal – meta inflacionária, 

superávit primário e câmbio flutuante, com ajustes marginais de acordo com a 

conjuntura -, junto com a liberalização comercial e financeira e as privatizações de 

nova geração (concessões, parcerias público-privadas, organizações sociais etc.), 

constata-se que o social-liberalismo mantém a hegemonia dentro da política 

econômica via o posicionamento estratégico de seus quadros dirigentes no controle 

do Banco Central, Tesouro Nacional e os ministérios da Fazenda e do 

Planejamento. Ou seja, o social-liberalismo ainda domina setores-chave do Estado, 

angariando ganhos multibilionários de renda e riqueza para as frações rentistas da 

burguesia e demais aliados do bloco de poder dominante (CASTELO, 2013, p. 

128-129).   

 

Durante o segundo mandato de Lula da Silva houve a crença para muitos de que o Brasil 

houvesse superado o padrão de desenvolvimento liberal periférico, principalmente devido ao bom 

desempenho do país após a crise mundial de 2008, iniciada nos Estados Unidos. O prolongamento 

                                                 
69

 Os governos petistas estimulam uma agressiva política de exportações de mercadorias do complexo agroindustrial, 

apostando nas “vantagens competitivas naturais” da nação e na alta contínua dos preços das commodities agrícolas e 

minerais nos mercados internacionais (CASTELO, 2013, p.128).  
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da crise, que passou a ter a Europa como centro, anunciou, no entanto, o limite da estratégia 

desenvolvimentista periférica-dependente, aparentemente descolada da conjuntura internacional.  

Destarte, Filgueiras e Oliveira (2013) inferem que “apesar de uma maior ou menor rigidez 

na condução do tripé macroeconômico, e da implementação eventual de outras políticas públicas – 

condicionadas ambas pelo cenário internacional – o país continua preso ao mesmo padrão de 

desenvolvimento liberal-periférico” (FILGUEIRAS e OLIVEIRA, 2012, p.12). Em outras palavras, 

o Brasil continua sendo um país dependente política, tecnológica e financeiramente.  

Mercadante (2010) afirma que o governo, com vistas ao enfrentamento dos efeitos da crise, 

elegeu o social como um dos eixos estruturadores do desenvolvimento econômico, tendo no período 

2006-2010, se consolidado o Programa Bolsa Família e demais ações focalizadas, enquanto 

estratégia social do governo (MERCADANTE, 2010).   

Esse cenário se descortina a partir do Consenso de Washington renovado (SALAMA, 2005), 

realizado em 1995, sendo o mesmo uma reedição do Consenso de Washington, realizado em 1989. 

Sua realização buscava dar respostas para os altos índices inflacionários, de pobreza e desigualdade, 

que não paravam de subir ao redor do mundo.  

A lógica do Estado Mínimo foi questionada, tendo agora o Estado, o papel de 

operacionalizar com o setor privado a implementação de políticas sociais focalizadas, com o intuito 

de garantir taxas de acumulação do capital; e ao mesmo tempo, dar respostas à agudização da 

questão social. Dessa forma, deveriam ser adotadas medidas referentes à área social, com o reforço 

do papel do Estado.  

Castelo (2012) infere que essas medidas são introduzidas no Brasil, a partir do segundo 

mandato do Presidente Lula (2007-2010), inaugurando uma nova fase de desenvolvimento do 

neoliberalismo no Brasil, denominada, social-liberal
70

, em que se evidencia uma segunda fase de 

ajustes, diferentes da primeira, na qual foram prescritas dez medidas pelo Consenso de Washington, 

executadas pelo governo Fernando Henrique. Essa nova fase do neoliberalismo, tem como motor 

principal a ideologia do novo desenvolvimentismo (CASTELO, 2012).  

Para Castelo (2012), o principal objetivo dos novo-desenvolvimentistas consiste em 

caminhar na direção de um projeto nacional de crescimento e desenvolvimento econômicos, 

combinado a uma melhora significativa dos padrões distributivos do Brasil. O alcance desse 

objetivo passa, necessariamente, por um determinado padrão de intervenção estatal na economia e 

na questão social (CASTELO, 2012).  

                                                 
70

 “O capital operou uma mudança em seu projeto como forma de manter sua supremacia, incorporando setores outrora 

socialistas e comunistas, em um amplo processo de transformismo, cujos casos mais emblemáticos, segundo Castelo 

(2011), seriam o Novo Trabalhismo inglês, o Partido dos Trabalhadores no Brasil e o Congresso Nacional Africano” 

(MARCH, 2012, p.65).  
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Autores como Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Reforma do Estado do Presidente 

Fernando Henrique, e João Sicsú, em suas teorizações, defendem o novo desenvolvimentismo como 

um projeto político que visa à superação do neoliberalismo. Nessa mesma direção, a 

intelectualidade petista sustenta que a partir de uma inflexão nas políticas econômicas (BARBOSA 

E SOUZA, 2010), sociais e externa no país, teríamos rompido com o neoliberalismo, vivendo 

atualmente, uma época “pós-neoliberal” (SADER, 2011).  Para Pochmann (2010), houve uma 

“transição do neoliberalismo para o modelo social-desenvolvimentista” (POCHMANN, 2010, 

p.41).  

Embora os autores acima infiram que estejamos vivendo uma época de superação do 

neoliberalismo, ou até mesmo uma época pós-neoliberal, concordamos com autores que realizam a 

crítica a esse posicionamento, e concebemos o novo desenvolvimentismo como uma ideologia 

dentro da atual fase neoliberal que o país vivencia. Apoiamos-nos nessa análise, por entendermos, 

que as medidas prescritas no Consenso e no pós-Consenso de Washington, descritas no quadro 

abaixo, continuam sendo implementadas até os dias de hoje. 
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Fonte: Gonçalves, 2012.  

Elaboração Própria. 

 

Sampaio Jr. (2012) afirma que “o neodesenvolvimentismo é um rótulo oco. É muito mais 

uma estratégia de propaganda dos governos Lula e Dilma, no seu afã de se diferenciar dos governos 

FHC, do que num corpo de doutrina para orientar a ação do Estado” (SAMPAIO JR, 2012, p.12).    

Em sua crítica, Gonçalves (2012) considera que “o novo desenvolvimentismo é mais uma 

versão do liberalismo enraizado
71

 (embedded liberalism), da mesma forma que o Consenso de 

Washington, o Pós-Consenso de Washington e as formulações da Nova Cepal” (GONÇALVES, 

2012, p.639).  

Em outras palavras, o novo desenvolvimentismo seria um compromisso liberal com a 

intervenção do Estado, com vistas à resolução macroeconômica, que se coloca como uma falsa 

inflexão, não sendo este uma atualização do velho desenvolvimentismo, já que elementos presentes 

na economia atual, como desindustrialização; reprimarização das importações; maior dependência 
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 De acordo com os estudos de Gonçalves (2012), o liberalismo enraizado se traduz num compromisso entre as 

diretrizes estratégicas do liberalismo e a intervenção estatal, com vistas à estabilização macroeconômica. Este 

compromisso surge no século XX, no pós- Segunda Guerra Mundial. Países desenvolvidos como os Estados Unidos, 

originaram o liberalismo econômico (enraizado), que é entendido como um compromisso entre o mix liberal com o 

Estado, que perdurou até a década de 1970, quando ocorreu uma ruptura com o sistema de Bretton Woods (padrão ouro-

dólar), sendo retomado na década de 1990, com a Nova Cepal (GONÇALVES, 2012).   

Consenso de Washington (1989) Pós Consenso de Washington (1995) 
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 Governança corporativa 

 Anticorrupção 

 Mercados de trabalho flexíveis 

 Acordos OMC 

 Códigos e padrões financeiros 

 Abertura “prudente” da conta de capital 

 Regimes cambiais não intermediários 

 Banco central independente e meta de inflação 

 Redes de seguridade social 

 Metas de redução da pobreza  
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tecnológica; desnacionalização; entre outros, não constituíam-se como eixos estruturantes do 

nacional-desenvolvimentismo
72

 (GONÇALVES,2012).  

Nesse sentido, observamos que as formulações teóricas do novo desenvolvimentismo são 

diferentes das formulações do nacional desenvolvimentismo, se apresentando enquanto um projeto 

alternativo ao neoliberalismo. No entanto, o mesmo incorpora elementos presentes na concepção 

liberal de desenvolvimento, como, por exemplo: liberalização comercial; ausência de restrições ao 

investimento estrangeiro direto; contas públicas equilibradas; entre outros; e na política 

macroeconômica, aspectos como o equilíbrio fiscal; taxa moderada de juros e taxa competitiva de 

câmbio (GONÇALVES, 2012).  

Reinaldo Gonçalves, ao analisar o desenvolvimento macroeconômico do governo Lula da 

Silva, infere que ocorreu um crescimento fraco, se comparado a governos anteriores. Para o autor, 

no Brasil, ocorreu o que ele designa de “desenvolvimentismo às avessas” (GONÇALVES, 2012, 

p.638), visto que não foram observadas transformações estruturais que assinalam o projeto 

desenvolvimentista. A conduta do governo, o desempenho da economia e as estruturas de produção 

caminham no sentido contrário ao que seria o projeto nacional-desenvolvimentista.  

Em outras palavras, ocorre uma inversão dos pressupostos do projeto nacional-

desenvolvimentismo; é como se ele ocorresse com “sinal trocado”. Tal experiência pode ser 

observada a partir das características assumidas pelo governo Lula, tais como: desindustrialização; 

dessubstituição de importações; reprimarização das exportações; maior dependência tecnológica; 

maior desnacionalização; perda de competitividade internacional; crescente vulnerabilidade externa 

estrutural em função do aumento do passivo externo financeiro; crescente dominação financeira; 

entre outras, que expressam a subordinação da política de desenvolvimento à política monetária 

focada no controle da inflação (GONÇALVES, 2012).   

Na mesma linha de argumentação de Gonçalves, March (2012) considera que “os dois 

mandatos de Lula foram marcados por uma inserção do Brasil na economia mundial que manteve e 

aprofundou as formas pretéritas de adaptação passiva e regressiva do país à economia mundial e, 

em particular, ao comércio mundial” (MARCH, 2012, p.66). Evidencia-se, portanto, um processo 
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 “O Nacional-desenvolvimentismo (ND) pode ser conceituado, de forma simplificada, como o projeto de 

desenvolvimento econômico assentado no trinômio: industrialização substitutiva de importações, intervencionismo 

estatal e nacionalismo. O ND é, na realidade, uma versão do nacionalismo econômico; ou seja, é a ideologia do 

desenvolvimento econômico assentado na industrialização e na soberania dos países da América Latina, principalmente, 

no período 1930-80. Na perspectiva da Economia Política, o ND significa deslocar o poder econômico e político na 

direção da burguesia industrial em detrimento dos grandes proprietários de terras e recursos naturais (Oliveira, 1981, p. 

38)” (GONÇALVES, 2011, p.1).    
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de reprimarização da economia, principalmente das exportações, acompanhado da 

desindustrialização da economia brasileira.  

Para a área da saúde, o Plano de Governo do então Presidente e candidato à reeleição Lula 

da Silva, para os anos 2007-2010, não apresenta de acordo com os estudos de Paim (2008) um 

compromisso com os pressupostos da Reforma Sanitária, tendo em vista que eixos centrais, como o 

controle dos planos de saúde; o financiamento efetivo e os investimentos para a área; a ação 

intersetorial e política de gestão do trabalho; não são mencionados.  

Ainda sobre essa análise, Menicucci (2011) considera que o mesmo traz poucas inovações 

para a área da saúde, “reafirmando a continuidade dos programas criados no primeiro mandato e 

enfatizando o aprofundamento e o aperfeiçoamento dos aspectos básicos do SUS” (MENICUCCI, 

2011, p.526). Como inovação, a autora destaca o fomento à pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico para a produção de vacinas, medicamentos e hemoderivados.  

Teixeira (2010) considera que “o Programa Saúde da Família, acordo assinado com o Banco 

Mundial de 2008/2011 demonstra que a focalização é a linha mestra a ser encaminhada, em 

detrimento da universalização” (TEIXEIRA, 2010, p.62).  

Para ocupar o Ministério da Saúde, é escolhido José Gomes Temporão, que vinculado ao 

movimento sanitário dos anos 1980, apresentou um programa de trabalho ousado
73

. Em seu 

discurso de posse, Temporão afirmou haver “uma tensão permanente entre o ideário reformista e o 

projeto real em construção, assim como aspectos culturais e ideológicos em disputa, como as 

propostas de redução do Estado, de individualização do risco, de focalização, de negação da 

solidariedade e banalização da violência” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.19).  

Bravo e Menezes (2011) consideram, no entanto, que o Ministério da Saúde:  

 

Não tem enfrentado algumas questões centrais ao ideário reformista construído 

desde meados dos anos setenta, como a concepção de Seguridade Social, a Política 

de Recursos Humanos e/ou Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e a Saúde do 

Trabalhador. Apresenta, por outro lado, proposições que são contrárias ao projeto, 

como a adoção de um novo modelo jurídico-institucional para a rede pública de 

hospitais, ou seja, a criação de Fundações Estatais de Direito Privado (BRAVO E 

MENEZES, 2011, p.20).  

 

 

                                                 
73

 “O ministro, no primeiro ano de sua gestão, levantou para o debate questões polêmicas como a legalização do aborto, 

considerado como um problema de saúde pública; a ampliação das restrições à publicidade de bebidas alcoólicas e a 

necessidade de fiscalizar as farmácias. Tomou também algumas medidas, entre elas, a de maior impacto foi a quebra de 

patente do medicamento Efavirenz (Stocrin) da Merk Sharp &Dohme, elogiada amplamente pelas entidades de combate 

à AIDS” (Revista Época, 14/05/2007).  
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No ano de 2007, o governo Lula, através do Ministério da Saúde e do Ministério do 

Planejamento, propõe através do Projeto de Lei nº 92/2007
74

 ao legislativo, as Fundações Estatais 

de Direito Privado (FEDP), para todas as áreas que não sejam exclusivas do Estado, “que tenta 

instaurar no âmbito da gestão pública uma nova etapa do processo de contrarreforma, iniciado nos 

anos 1990” (SOARES, 2010, p.94). A proposta da FEDP está inscrita no Documento Mais Saúde ─ 

Direito de Todos 2008 ─ 2011 (PAC SAÚDE).  

          Teixeira (2010) ressalta que esse Projeto de Lei dá continuidade à concepção 

neoliberal representada pelos organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial, ao 

mesmo passo, em que mantém o mesmo caminho seguido por FHC (TEIXEIRA, 2010), em cujo 

governo foram criadas, após as proposições do Plano Diretor da Reforma do Estado, e enquanto 

modelos de gestão, as Organizações Sociais (OS)
75

, a partir da Lei 9.637/98; e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips)
76

, através da Lei 9.790/99, que permitem contratar 

pessoal fora da folha de pagamento, abrindo espaço para as terceirizações. 

Segundo Torres (2011), “tanto as OS quanto as Oscips têm autonomia para definir, em seus 

regulamentos, os procedimentos que irão adotar para a contratação de obras, serviços e compras, 

além de seus empregados” (TORRES, 2011, p.11). Com isso, conseguem contratar trabalhadores 

como prestadores de serviços ou por meio de cooperativas, estando isentos do processo de licitação.  

O fundamento de constituição das Fundações Estatais de Direito Privado, encontra-se 

também no Plano Diretor da Reforma do Estado (MARE, 1995), onde a saúde é determinada como 

área de atuação não exclusiva do Estado. Tal Plano, ao lançar as diretrizes para a reforma do 

                                                 
74

 “O Projeto de Lei Complementar 92/2007, apresentado ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, em 

13/07/2007, propõe regulamentar o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, parte final, para definir as áreas de 

atuação das fundações instituídas pelo poder público. Propõe que, mediante lei específica, poderá ser instituída ou 

autorizada a instituição de fundação sem fins lucrativos, integrante da administração pública indireta, com 

personalidade jurídica e direito público ou privado, e, somente direito privado, para o desempenho de atividade estatal 

que não seja exclusiva do Estado, nas seguintes áreas: saúde, incluindo os hospitais universitários — neste caso, 

precedido de manifestação do conselho universitário —, assistência social, cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio 

ambiente, previdência complementar do servidor público (art.40, §§ 14 e 15 da CF), comunicação social, e promoção 

do turismo nacional” (REZENDE, 2008, p.33). 

 
75

 As OS são “pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

Essas organizações devem firmar, com o Poder Público, um “contrato de gestão”, para a “formação de parceria entre as 

partes para fomento e execução de atividades”. É esse contrato que discrimina as atribuições, as responsabilidades e as 

obrigações de cada uma das partes: ele deve conter metas a serem atingidas e prazos de execução” (TORRES, 2011, 

p.11).  

 
76

 “As Oscips também são pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, mas estão excluídas do rol de 

entidades que podem ser qualificadas como Oscips os sindicatos, as instituições religiosas e cooperativas, entre outras. 

A legislação também define quais devem ser as finalidades das entidades para que elas possam ser qualificadas como 

Oscips- trata-se de objetivos como a defesa do meio ambiente, a promoção da assistência social, do voluntariado, do 

desenvolvimento econômico, dos direitos humanos e da cultura, por exemplo” (TORRES, 2011, p.11).  
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aparelho do Estado, traz no seu bojo a concepção de que é necessário transferir responsabilidades e 

privatizar, ilustrando bem esse processo:  

 

Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem 

ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de 

empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão 

importante quanto, e que no entanto não está tão claro: a descentralização para o 

setor público não-estatal de execução de serviços que não envolvem o exercício de 

poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica”.(MARE, 1995) 

 

 

Teixeira (2010), ao atentar para o fato de que esse debate tem início com a crise da saúde no 

Rio de Janeiro
77

, considera que “a perspectiva é de continuidade da privatização do Estado 

brasileiro, sendo “a crise dos hospitais federais do Rio de Janeiro”, apenas uma justificativa para 

encaminhar a concretização desse projeto” (TEIXEIRA, 2010, p.56).  

A mesma autora infere que a relação das Fundações Estatais de Direito privado com o 

Estado “dar-se-á sob a forma de prestação de serviços, com base em Contrato de Gestão”. Ao selar 

tal compromisso, “o poder público tem como objeto a contratação de serviços e a fixação de metas 

de desempenho para a entidade” (TEIXEIRA, 2010, p.66).  

O Projeto de Lei Complementar 92/2007 foi aprovado pela Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados no dia 18/06/2008, com apenas dois 

votos contra, com a inserção na sua área de abrangência do ensino e da pesquisa. 

Em nota publicada no Portal do Ministério da Saúde em 18/06/2008, pode ser confirmado o 

argumento dominante de crise inevitável e insuperável na saúde pública brasileira, sustentando-se 

que o novo modelo de gestão garantirá mais eficiência nos serviços de saúde.  

 

 
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, comemorou a aprovação do projeto 

que cria a Fundação Estatal, nesta quarta-feira (18), pela Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. “É o primeiro passo 

para que o Estado crie mecanismos que garantam mais eficiência na mudança do 

padrão gerencial dos hospitais brasileiros”, disse. O substitutivo ao Projeto de Lei 

Complementar nº 92, aprovado na manhã de hoje, cria a fundação pública com 

personalidade jurídica de direito privado, a Fundação Estatal. O projeto segue 

agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Para Temporão, a aprovação é 

também “a primeira resposta do governo federal e do Congresso Nacional ao 
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  “A proposta de Fundação Estatal de Direito Privado foi aprovada em diversos Estados, a partir de 2007. O Rio de 

Janeiro foi o primeiro a aprovar a Lei que regulamenta a mesma em dezembro de 2007 (Lei nº 5164, de 17 de dezembro 

de 2007). Outros Estados da federação também aprovaram em seguida a proposta de Fundação de Direito Privado, a 

saber: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Acre, Tocantins” (BRAVO E MENEZES, 2010, p.20-21).  
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relatório do Banco Mundial que reprovou os hospitais brasileiros”. Divulgado na 

semana passada, o estudo “Desempenho hospitalar brasileiro” afirma que, no 

Brasil, o setor de saúde é ineficiente e defende que o modelo seja totalmente 

reformado (MS, 2008).  

 

 

 

Bravo e Menezes (2011) destacam algumas questões importantes que devem ser pensadas a 

partir da implementação das Fundações; como por exemplo: contratação de pessoal por CLT, 

acabando com o Regime Jurídico Único; falta de ênfase no controle social; desconsideração da luta 

pelos Planos de Cargo, Carreira e Salário dos trabalhadores do SUS; fragilização dos trabalhadores 

através da criação de Planos de Cargo, Carreira e Salário por Fundações, entre outras (BRAVO e 

MENEZES, 2011).   

Outra questão que merece atenção refere-se à isenção de contribuição para a seguridade 

social, e imunidade tributária para as fundações que atuarem em áreas sociais, como por exemplo, a 

saúde. Em outros termos, isso significa dizer que as fundações receberão recursos do Estado para a 

prestação de serviços competitivos no mercado, no entanto, não contribuirão para o fundo público 

que financia a política social à qual a mesma se vincula.  

Recorrendo à Granemann (2008): “a conclusão possível deste arranjo privatista é o da 

transferência de fundos públicos aos capitais particulares pela forma de contratação de serviços e 

pela liberação da obrigação em contribuir com a formação do fundo público” (GRANEMANN, 

2008, p.39).  

São identificadas ainda por Teixeira (2010) semelhanças teóricas com a contrarreforma do 

Presidente Fernando Henrique, em relação ao “sistema de governança”, quando o mesmo propõe 

para os órgãos de direção superior e administração das Fundações, uma composição no estilo 

colegiado, composto de um Conselho Curador; uma Diretoria Executiva; um Conselho Fiscal; e um 

Conselho Consultivo Social.  

Cabe ressaltar que neste último “se desvela o caráter anti-SUS e, portanto, antidemocrático 

com inteira sintonia com a matriz “participativa” do neoliberalismo: a passividade” (TEIXEIRA, 

2010, p.68). O Conselho Consultivo Social é um conselho com função apenas consultiva, com 

direito apenas a emitir algumas opiniões, essa lógica desmorona a composição paritária e 

deliberativa instituída no âmbito do SUS pela Lei nº 8.142/90. 

O documento elaborado pelo Ministério do Planejamento evidencia bem o que foi descrito, 

ao afirmar que o mesmo é: 
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Órgão de caráter consultivo, subordinado diretamente ao Conselho Curador (ou de 

Administração), constituído por representantes da sociedade civil, aí incluídos 

usuários e outras pessoas físicas ou jurídicas com interesse nos serviços da 

entidade. Suas principais funções são de informar e orientar o Conselho Curador 

acerca das expectativas e interesses da sociedade com relação à atuação da 

fundação estatal, bem como acompanhar e avaliar o desempenho da entidade, de 

forma a garantir o alinhamento do processo decisório aos interesses públicos 

(MPOG, 2007b, p.28). 

 

 

 Observamos, nesse sentido, que o conteúdo acima proposto no documento do Ministério do 

Planejamento intitulado “Fundação Estatal – Proposta para o Debate” sinaliza um claro 

distanciamento dos princípios constitucionais do SUS. Para Teixeira (2010) trata-se de 

“instrumentos construídos em cartórios pelos detentores das fundações estatais de direito privado, 

sem espaço político para uma real participação dos Conselhos de Direito de acordo com a CF/88 e a 

LOS/90” (TEIXEIRA, 2010, p.69).  

Considerando o caráter antidemocrático das Fundações Estatais de Direito Privado, os 

movimentos sociais se organizaram, e em junho de 2007, o Conselho Nacional de Saúde se 

posicionou contrário em diversas reuniões e seminários, iniciando um movimento de embate contra 

a aprovação do Projeto de Lei nº 92/2007.  

O primeiro evento significativo realizado no país contrário às Fundações foi a 13ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em novembro de 2007, que teve como tema central 

“Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento”.  

A reprovação do projeto por todos os grupos de trabalho e pela plenária final, “marcou, 

desta forma, um posicionamento claro do movimento da saúde contrário ao modelo de gestão 

proposto pelo governo federal, que retoma, com novo fôlego, a contrarreforma do Estado, iniciada 

no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) por Bresser Pereira” (BRAVO e MENEZES, 2011, 

p.20).  

Os delegados do maior evento de saúde realizado no país reafirmaram o compromisso com 

as políticas universalistas; o cumprimento da legislação sobre a gestão do trabalho e da educação na 

saúde para o SUS; e a aprovação do PLC nº 89/2007 do Senado Federal, que regulamenta a Emenda 

Constitucional 29, que versa sobre o financiamento da saúde (BRAVO e MENEZES, 2011).  

Teixeira (2010) concorda com Bravo e Menezes, na medida em que para a autora, a 13ª 

Conferência Nacional de Saúde registrou um novo marco para o setor, após a 8ª Conferência, em 

1986, posto que identifica-se a “mais consistente reafirmação do projeto democrático ao defender a 

efetiva concretização dos princípios do SUS/90 focando suas posições em um modelo assistencial 

universalizado, integralizado e descentralizado com controle social” (TEIXEIRA, 2010, p.71).  

Nas palavras de Teixeira (2010), a 13ª Conferência Nacional de Saúde: 
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Registrou um momento de embate decisivo na luta entre os dois projetos de 

concepções antagônicas: o do SUS, vinculado ao projeto sanitarista construído na 

década de 1980 e o projeto privatista pós-90, ou seja, o projeto do capital, o qual 

entende que os serviços sociais em uma economia financeirizada, também devem 

ser lócus de realização do valor, ou seja, de acumulação do capital (TEIXEIRA, 

2010, p.71).  

 

Ao término da Conferência, a plenária deliberou contra as Fundações Estatais de Direito 

Privado, a partir de algumas afirmações; tais como o fortalecimento da gestão e da rede pública, 

rejeitando o modelo de gestão por Fundação Estatal de Direito Privado, OS e Oscips; retirada do PL 

nº 92/2007 do Congresso Nacional pelo Ministério da Saúde, entre outras. 

Bravo e Menezes (2011) salientam uma preocupação após a 13ª Conferência Nacional de 

Saúde, que foi a rejeição do Ministro da Saúde quanto a decisão da mesma em relação às 

Fundações, continuando a defendê-lo e a mantê-lo no Programa Mais Saúde, conhecido também 

como PAC Saúde, apresentado no dia 5 de dezembro de 2007 (BRAVO e MENEZES, 2011).  

De acordo com Menicucci (2011) o PAC Saúde vincula o setor saúde com o 

desenvolvimento, inserindo a política de saúde como um dos pilares do crescimento do país. O 

Programa tem como pontos mais significativos: 

 

A reiteração do elo entre saúde e desenvolvimento socioeconômico, a necessidade 

de articulação da saúde com outras políticas públicas, tendo a intersetorialidade no 

centro da estratégia, e a percepção da importância do setor sob o ponto de vista da 

geração de emprego, renda e produção. No espírito geral da Agenda Social, as 

ações para a saúde se inserem na política de desenvolvimento voltada para aliar o 

crescimento econômico com o desenvolvimento e a equidade social 

(MENICUCCI, 2011, p.527).   

 

 

Bravo e Menezes (2011) apresentam os quatro pontos estratégicos, considerados pilares do 

Programa Mais Saúde- a saber: a) Promoção e Atenção (ações de saúde para todas as idades, desde 

a gestação até a terceira idade); b) Gestão, Trabalho e Controle Social (tem como proposta central a 

criação da Fundação Estatal de Direito Privado); c) Ampliação do Acesso com Qualidade 

(reestruturação da rede, criação de novos serviços no âmbito do SUS; e o último, d) 

Desenvolvimento e Inovação em Saúde (a saúde é tratada como importante setor de 

desenvolvimento nacional, na produção, renda e emprego) (BRAVO e MENEZES, 2011).  

O que observamos, de fato, a partir dos estudos de Teixeira (2010), é que o Programa Mais 

Saúde, assim como o Plano Diretor da Reforma do Estado (MARE) assenta as suas análises na 

premissa de que o Estado brasileiro é burocratizado e, portanto, ineficaz; propondo, dessa maneira, 
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criar outros modelos de gestão inovadores, como, por exemplo, as Fundações, “com autonomia para 

o setor privado administrar e comprar; com uma parte da “clientela” das unidades públicas 

garantidas pelo Estado e/ou financiados por órgãos públicos (BNDES/Finep por exemplo) 

(TEIXEIRA, 2010, p.74). 

Essa constatação pode ser realizada através da Diretriz Estratégica do próprio programa, que 

pretende:  

 

Dar um salto expressivo na qualidade e na eficiência das unidades produtoras de 

bens e serviços e de gestão em saúde, para associar a flexibilidade gerencial ao 

compromisso de metas de desempenho, mediante a introdução de mecanismos de 

responsabilização, acompanhamento e avaliação e com uma clara priorização dos 

profissionais de saúde em termos de qualificação e do estabelecimento de relações 

adequadas de trabalho ( Programa Mais Saúde, 2008, p.5)  

 

 

 

A questão democrática na saúde, que norteia a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o SUS e a 

LOS/90, aparece de forma simplificada e abstrata no Programa Mais Saúde. A Diretriz Estratégica 

do Programa não faz menção acerca do poder decisório e inserção dos Conselhos e Conferências de 

Saúde (TEIXEIRA, 2010).  

Para Teixeira (2010), uma importante constatação que fundamenta o Projeto de Lei nº 

92/2007 é que a fase atual de privatização, que eclode sob a égide do gerencialismo, lança um novo 

bloco histórico no poder (os gerentes), realizando-se, assim, a contrarreforma do Estado, com o 

recuo ideopolítico de parte dos representantes das classes subalternas, observando-se, portanto, a 

ruptura com o processo democrático em saúde, que afeta diretamente a qualidade da atenção à 

saúde (TEIXEIRA, 2010).  

Além do Programa Mais Saúde, a agenda da saúde no segundo mandato do Presidente Lula: 

 

Contempla prioridades que têm sido definidas para a assistência à saúde, como o 

reforço da atenção básica por meio da expansão do PSF, da qualificação dos 

profissionais de nível superior do PSF, do Brasil Sorridente e do trabalho de 

agentes comunitários de saúde, agora acrescido de atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito das escolas. Destacam-se ainda o programa Saúde na 

Escola; o tratamento da hipertensão e do diabetes; o planejamento familiar; a 

ampliação do acesso a serviços especializados; ações de investimento em 

infraestrutura, duplicação da cobertura do Samu; implantação de complexos 

reguladores, com finalidade de melhorar o acesso a internações; implantação de 

novas formas de compra de serviços, com contratualização com hospitais 

filantrópicos (MENICUCCI, 2011, p. 527).  
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Raquel Soares (2010) sinaliza que os três documentos do Ministério da Saúde no Governo 

Lula – “Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão” (2006); 

“Fundação Estatal: metas, gestão profissional e direitos preservados – informações sobre o Projeto 

de Lei Complementar enviado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal (2007); e o “Plano 

Mais Saúde: direito de todos 2008-2011” (2007) – expressam as principais tendências da política de 

saúde nos últimos anos, expressando, dessa forma, a racionalidade hegemônica no SUS (SOARES, 

2010). A autora explicita três eixos centrais que estruturam essa racionalidade: a) Saúde e 

Desenvolvimento; b) Redefinição do Público Estatal; e, c) “Novos” Modelos de Gestão.  

O primeiro eixo, “Saúde e Desenvolvimento”, situa a saúde como um direito, mas também 

como uma área de investimento público e/ou privado lucrativo, conferindo à política de saúde um 

espaço não somente de respostas às demandas das classes trabalhadoras, mas também de garantia da 

maximização da lucratividade do capital (SOARES, 2010). 

Nesse sentido, a autora conclui que: 

 

A política de saúde, dessa forma, compõe esse modelo de desenvolvimento, seja 

estimulando o financiamento da indústria nacional (produtores públicos e 

privados), seja criando as condições para a expansão da saúde suplementar, seja 

possibilitando que na própria expansão do SUS esteja garantida também a 

ampliação do mercado privado, através das diversas modalidades de Parceria 

Público-Privado (PPP), tão características do PAC. As PPPs constituem-se numa 

estratégia mundial de maximização do capital implementada por diversos Estados, 

em meio às tendências de supercapitalização (SOARES, 2010, p.85).  

 

 

O segundo eixo, constituído por um movimento de “Redefinição do Público Estatal”, que se 

estabelece a partir do Projeto de Lei das Fundações Estatais de Direito Privado, está direcionado 

diretamente ao primeiro, na medida em que se busca, pela primeira vez, instituir um modelo de 

organização para gerir as unidades de saúde. “Os autores da proposta afirmam-se defensores da 

reforma sanitária e esforçam-se por redefinir a concepção de público estatal como forma de 

estabelecer o consenso e conseguir a adesão dos diversos segmentos do movimento social da saúde 

e afins” (SOARES, 2010, p.86).  

 

 

 

 

Nesse sentido: 

 



74 

 

 

Cria-se uma entidade que se afirma ser meio pública e meio privada, aglutinando 

os interesses do espaço público e a eficácia e agilidade da lógica privada. No 

entanto, essa criação é ideal, ou ideológica. No concreto, na materialidade do real, 

é impossível tal constituição, tendo em vista que ao dispor de instrumentos da 

lógica privada na gestão, tal entidade constitui-se um ente privado (SOARES, 

2010, p.86).  

 

 

A racionalidade hegemônica do SUS na atualidade busca ainda desvalorizar a gestão pública 

tradicional, compreendida como ineficiente e burocrática para os novos padrões tecnológicos e 

organizacionais. “Nesse sentido, as fundações públicas de direito privado surgem como alternativa 

de modernização do SUS e profissionalização da gestão pública, compatibilizando-se o público 

com esses novos padrões” (SOARES, 2010, p.86).  

Nessa perspectiva, de acordo com Soares (2010), “o privado adentra a saúde pública de 

forma institucionalizada no âmbito da gestão, sob a forma de uma racionalidade empresarial e seus 

instrumentos administrativos-gerenciais, como a contratualização por metas” (SOARES, 2010, 

idem).  

 Cabe ressaltar que a concepção predominante de gestão na política de saúde incorpora os 

principais mecanismos da racionalidade hegemônica existentes no SUS atual. Dessa maneira, ainda 

que não assumam a forma de fundações estatais de direito privado, a concepção de gestão alicerça-

se nos principais elementos dessa racionalidade, “configurados nos “Novos” Modelos e 

Instrumentos de Gestão, que podem ser encontrados tanto no interior da gestão pública quanto nas 

unidades e instituições geridas por fundações, organizações sociais e até mesmo serviços privados 

conveniados ao sistema” (SOARES, 2010, p.87-88).  

Em linhas gerais, o que se observa após uma análise atenta da política de saúde nos dos dois 

mandatos do Presidente Lula, é que a disputa entre o Projeto de Reforma Sanitária e o Projeto 

Privatista continuou, tendo muitas vezes o governo optado pelas soluções possíveis (SOARES, 

2010). Bravo e Menezes (2010) acrescentam que algumas propostas até buscaram enfatizar a 

Reforma Sanitária, no entanto, sem vontade política de realizá-las.  

De fato, “o que se percebe é a continuidade das políticas focais, a falta de democratização do 

acesso, a não viabilização da Seguridade Social e a articulação com o mercado” (BRAVO e 

MENEZES, 2011, p.21).  

Nesse sentido, vislumbramos ainda que a opção pelas soluções possíveis não possibilita a 

efetivação plena de princípios constitucionais importantes e estruturadores do SUS, como por 

exemplo, a universalidade, a descentralização e a integralidade, essenciais na área oncológica, que 

ora analisamos.  
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2.3) A saúde no governo Dilma Rousseff: ventos contrários na conjuntura internacional 

 

Após ser Ministra de Minas e Energia e da Casa Civil no governo Lula da Silva, Dilma 

Rousseff foi escolhida pelo PT em 2010, para se candidatar à corrida presidencial no país, dando 

continuidade à manutenção do partido no poder, que teve início com o primeiro mandato do 

Presidente Lula, em 2003. Após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, em 

outubro de 2010, Dilma Rousseff tornou-se a primeira mulher a ser eleita para chefe de Estado e de 

governo na história do Brasil.  

O governo Dilma teve início em 2011, sob os efeitos da crise externa mundial de 2008. Para 

Castelo (2013) “o coquetel oferecido ao capital monopolista brasileiro, que mistura ecleticamente 

social-liberalismo e novo-desenvolvimentismo, não o curou plenamente dos efeitos da crise” 

(CASTELO, 2013, p. 135).  

Nesse sentido, o governo apresentou desde o início baixas taxas de crescimento econômico
78

 

e as expectativas de crescimento vêm sido revistas especialmente para baixo, tanto pelos órgãos do 

Estado, quanto pelo capital. O governo parece retornar ao padrão tucano de crescimento, 

dificultando as operações políticas (CASTELO, 2013). 

Filgueiras (2013) parece concordar com as ideias de Castelo (2013) na medida em que 

considera que o governo da Presidente Dilma Rousseff vem convivendo com um ambiente de crise 

no cenário internacional e com a estagnação econômica do país, “com o esgotamento do 

crescimento ‘puxado’ pelo consumo e o aprofundamento da reprimarização da pauta de exportações 

do país e de sua desindustrialização precoce” (FILGUEIRAS, 2013, p.12). 

De acordo com Filgueiras (2013), as consequências desse processo: 

 

Vêm se expressando na sua menor capacidade de arbitrar interesses antagônicos e 

na piora de todos os indicadores macroeconômicos, a começar pelo balanço de 

pagamentos, com retorno dos déficits na balança comercial e o crescimento 

acelerado do déficit na conta de transações correntes. Com isso, a vulnerabilidade 

externa conjuntural voltou a crescer, o câmbio se desvalorizou, a inflação cresceu, 

assim como a dívida pública, e as taxas de crescimento do PIB voltaram aos piores 

níveis dos governos FHC. Adicionalmente, as mesmas políticas de estímulo à 

demanda, que surtiram efeito numa conjuntura específica (2009-2010), não têm 

conseguido reativar a economia através do consumo (FILGUEIRAS, 2013, p.12).  
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 Gonçalves (2013) considera que os governos petistas têm sido marcados pelo fraco desempenho da economia. De 

acordo com seus estudos recentes. a taxa secular de crescimento médio real do PIB brasileiro no período republicano é 

4,5% e a taxa mediana é 4,7%. No governo Lula a taxa média anual é 4,0% enquanto as estimativas e projeções do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) para o governo Dilma informam taxa média de 2,8%. O resultado é desfavorável: 

no rank dos presidentes do país, Lula está na 19ª posição e Dilma está com desempenho ainda pior (24ª posição), em 

um conjunto de 30 presidentes com mandatos superiores a um ano.  
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Nessa perspectiva, observamos que nos primeiros meses do governo Dilma ocorreram 

alguns fatos importantes, como por exemplo, cortes orçamentários; restrições de investimentos; e 

medidas privatizantes, que podem ser observados principalmente, através da abertura do capital da 

Infraero, e da realização de leilões de petróleo do Pré-Sal. O governo destinou a maior parte do 

orçamento da união para o ano de 2011, ao pagamento da dívida pública, bem como a manutenção 

do superávit primário, com previsão de cortes na casa dos R$ 60 bilhões
79

, correspondendo a todos 

os gastos do Ministério da Saúde (MEDEIROS 2011 apud BRAVO e MENEZES 2011).  

Em seu discurso de posse, a Presidente Dilma Rousseff apontou a consolidação do SUS 

como uma de suas prioridades; e disse que acompanharia a qualidade dos serviços prestados e o 

respeito aos usuários do sistema. Inferiu ainda que pretendia estabelecer parcerias com o setor 

privado na área da saúde, o que é preocupante em relação à defesa do SUS (BRAVO e MENEZES, 

2011).  

Foi escolhido para ocupar o cargo de Ministro da Saúde, o médico Alexandre Padilha, que é 

vinculado ao PT. Em seu discurso de posse, o Ministro propõe que a saúde ocupe lugar no centro da 

agenda de desenvolvimento e destaca que “uma das prioridades de gestão e objetivo principal do 

ministério será garantir o acesso, o atendimento de qualidade à população, em tempo real, adequado 

para a necessidade de saúde das pessoas” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.22).  

Propõe ainda “um indicador nacional sobre qualidade do acesso aos serviços de saúde e a 

definição de um mapa nacional das necessidades em saúde, que auxiliasse o monitoramento da 

situação em todo o país” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.22).  

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à Revista Poli (Fiocruz) nos 

primeiros meses de sua gestão à frente do Ministério da Saúde, disse ser defensor do SUS enquanto 

um projeto público, permanentemente público, voltado para o usuário, e que tenha controle público 

permanente; no entanto, disse também não ter nenhum bloqueio ou preconceito com modelos 

gerenciais de saúde, como as Organizações Sociais e as Fundações Estatais.  

          O Ministro propôs-se a participar de forma ativa do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido 

aclamado para Presidente
80

 do mesmo, no início do ano de 2011. Desde 2006, esse cargo vinha 
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 “O corte de R$ 60 bilhões no orçamento atingiu basicamente a área social, a saber: redução de gastos com pessoal, 

incluindo congelamento dos salários (R$ 3,5 milhões); corte de R$ 5 bilhões no Programa “Minha Casa Minha Vida”; 

no Ministério da Reforma Agrária houve redução de R$ 929 milhões; na Educação corte de R$ 3,1 milhões; na Saúde 

R$ 578 milhões” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.17).  

 
80

 “Desde 2006, o Presidente do Conselho Nacional de Saúde tem sido eleito, sendo este cargo ocupado por um 

representante do segmento dos trabalhadores de saúde, o que foi muito importante para garantir a autonomia do 

Conselho do Ministério da Saúde. Antes do processo eleitoral para a presidência do CNS, o presidente nato era o 

Ministro da Saúde” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.22).   
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sendo ocupado por algum representante da classe trabalhadora da área da saúde. A aclamação do 

Ministro para o cargo de Presidente é considerada um retrocesso, na medida em que diversas 

avaliações consideravam que esse cargo deveria ser ocupado pelos usuários ou trabalhadores do 

SUS.  

Logo no início do governo, alguns programas são lançados pelo Ministério da Saúde, como 

por exemplo; a Rede Cegonha, que busca contemplar a saúde da mulher e da criança, a partir de 

cuidados da gestação aos primeiros anos de vida da criança; o programa “Aqui tem Farmácia 

Popular”, que oferece medicamentos para portadores de hipertensão e diabetes. Na pauta do 

Ministério da Saúde, encontram-se ainda programas destinados à erradicação da dengue, e de 

drogas, principalmente o crack. Outro projeto refere-se ainda a implantação das UPAS (Unidades 

de Pronto Atendimento) em todo o Brasil, que acabam por fortalecer o modelo hospitalocêntrico de 

atenção à saúde (BRAVO e MENEZES, 2011). 

Em relação aos modelos de gestão para a área da saúde, o governo anterior, do Presidente 

Lula, apresenta no dia 31/12/2010 a Medida Provisória 520, resgatando o movimento iniciado em 

2007, que propôs a criação das FEDP.  

A Medida Provisória 520, por sua vez:  

 

Autoriza o Poder Executivo criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), ou seja, uma empresa pública de direito privado, ligada ao Ministério 

da Educação para reestruturar os Hospitais Universitários (Hus) federais. Cabe 

destacar que a MP aponta para a possibilidade da nova empresa pública administrar 

quaisquer unidades hospitalares no âmbito do SUS. Em junho de 2011, o prazo de 

votação da MP se encerrou. Dessa forma, o governo recolocou EBSERH como 

Projeto de Lei (PL 1749/2011), mantendo a proposta original quase na sua 

totalidade (BRAVO e MENEZES, 2011, p.23).  

 

 

 

Apesar de sofrer grande rejeição das entidades representativas dos trabalhadores da 

educação e da saúde, inclusive do Conselho Nacional de Saúde, que em moção considerou a criação 

da EBSERH um retrocesso no processo de fortalecimento dos serviços públicos; e que abre espaço 

para a privatização dos Hospitais Universitários, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 

20/09/2011 o projeto que cria a EBSERH. No dia 15/12/2011, a Presidente Dilma Rousseff 

sancionou a Lei 12.550, autorizando o poder público a criar a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares.  

De acordo com o Artigo 4º, da Lei 12.550, de 15/12/2011,  compete à EBSERH:  
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I - administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 

médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 

no âmbito do SUS; II - prestar às instituições federais de ensino superior e a outras 

instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 

ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, 

mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social; III - apoiar a 

execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior 

e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública 

ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em 

especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área 

profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS; IV - 

prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas 

e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições 

congêneres; V - prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais 

universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de 

sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos 

para o estabelecimento de metas; e VI - exercer outras atividades inerentes às suas 

finalidades, nos termos do seu estatuto social (LEI 12.550, 15/12/2011).  

 

 

Os estudos de March (2012) apontam que a EBSERH, assim como as Fundações Estatais de 

Direito Privado, é parte constituinte de um conjunto de medidas, que dá continuidade ao processo 

de contrarreforma do Estado em sua dimensão administrativa, iniciado no governo Lula da Silva, e 

que tem no seu bojo elementos de continuidade com o Plano Diretor da Reforma do Estado, do 

então Ministro Bresser Pereira, no governo FHC (MARCH, 2012).  

March (2012) considera ainda que a EBSERH reapresenta as proposições das Fundações 

Estatais, adicionando elementos novos, que reafirmam a sua essência privatista; como a sua 

caracterização como sociedade anônima; e a possibilidade de patrocínio de entidade fechada de 

previdência privada (MARCH, 2012). 

Nas palavras de Cláudia March (2012): 

 

Trata-se de reeditar uma formulação que tem como princípios os mesmos já 

identificados nas Fundações Estatais de Direito Privado e nas Organizações 

Sociais, ou seja, transferência de patrimônio público, flexibilização dos direitos dos 

trabalhadores do serviço público, estabelecimento de financiamento das políticas 

sociais mediante a celebração de contratos de gestão, possibilidade de captar 

recursos com a venda de serviços e consequente mercantilização das políticas e 

direitos sociais, dentre outros (MARCH, 2012, p.67).  

 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar que há um certo consenso entre os estudiosos de que as OS’s e 

as Oscips por envolverem necessariamente o processo de terceirização, significam a privatização da 

gestão; no entanto, em relação às Fundações Estatais e a EBSERH, que nascem no seio do poder 

público e utilizam elementos do direito privado dentro do público, parece haver dissenso quanto ao 

fato de caracterizarem um processo de privatização da saúde pública.  
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A EBSERH, respondendo às críticas realizadas pelas entidades contra a privatização da 

saúde (ANDES-SN, Fasubra, Frente Nacional contra a Privatização do SUS, entre outras), emitiu 

através de nota que trata-se de “uma empresa pública, diretamente vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), constituída por recursos 100% públicos e submetida ao controle dos órgãos 

públicos”, afirmando ainda que “não é possível falar em terceirização ou privatização dos serviços 

de saúde prestados pelos hospitais federais vinculados às instituições federais de ensino superior”.  

No entanto, para March (2013), a criação da EBSERH fere a Constituição, principalmente 

quando atribui a uma empresa de direito privado, cujo principal objetivo é a exploração da atividade 

econômica e o lucro, a gestão de hospitais universitários que devem prestar serviços públicos de 

saúde e educação. São serviços públicos de relevância pública, que não podem ser transformados 

em atividades lucrativas (MARCH, 2013).  

Nessa mesma linha argumentativa, a Professora Maria Valéria Correia em entrevista à 

Revista Poli, afirma que quando o Estado abre mão de gerir a coisa pública, a natureza do projeto 

continua sendo privatizante. A Professora Sara Granemann, da Escola de Serviço Social da UFRJ, 

em entrevista à mesma revista, conclui que “O fio condutor que alinhava e torna iguais, na 

dimensão mais profunda, iniciativas como OS, Oscips e Fundações Estatais, é a flexibilização da 

legislação para poder transferir fundos públicos a capitais privados” (Revista Poli, mar./abr. 2011).  

March (2013) considera que a EBSERH é uma forma de privatização dos hospitais 

universitários do tipo não clássica, já que não se trata da venda dos hospitais universitários, 

diferente, portanto, do que foi outrora realizado com as empresas estatais e setor bancário no 

governo Fernando Henrique.  

Nesse novo modelo de gestão são estabelecidos modelos jurídico-institucionais e relações 

público-privadas, que têm se traduzido na criação de condições legais para o direcionamento das 

instituições públicas para as esferas privadas, a partir de parcerias, contratos e convênios, que 

mercantilizam as atividades públicas e financeirizam o fundo público (MARCH, 2013).  

A EBSERH, assim como as Fundações Estatais, podem contratar funcionários por CLT e 

através de contratos temporários de até dois anos, acabando com a estabilidade e implementando, 

dessa forma, a lógica da rotatividade, que pode abalar a continuidade e a qualidade do atendimento 

ofertado (BRAVO e MENEZES, 2011).  

No dia 28 de Junho de 2011, através do Decreto 7.508, é regulamentada a Lei nº 8080 de 

19/09/1990. Bravo e Menezes (2011) atentam para o fato de que esta regulamentação faz alusão às 

parcerias público-privadas em diversos artigos: “No artigo 3º é ressaltada a participação 

complementar da iniciativa privada e no artigo 16º é destacado que no planejamento devem ser 
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considerados os serviços prestados pela iniciativa privada” (BRAVO e MENEZES, 2011, p.23). 

Com isso, é reforçada a intenção do governo de privatização dos serviços públicos de saúde. 

A Carta de Brasília, elaborada a partir do XXVII Congresso Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde e VIII Congresso Brasileiro de Cultura de Paz e Não Violência, realizado em 

julho de 2011, embora defenda pontos importantes, como por exemplo, a ampliação da 

democratização e informação no SUS; a imediata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29; 

o fortalecimento do processo de consolidação do SUS; entre outros, não faz nenhum tipo de menção 

à gestão e às parcerias público-privadas no âmbito do SUS.   

Entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro de 2011, foi realizada a 14ª Conferência 

Nacional de Saúde
81

, que teve como tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social – 

Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”, tendo como eixo “Acesso e acolhimento com 

qualidade: um desafio para o SUS”.  

A Conferência terminou com a aprovação de cerca de trezentas propostas, sendo a de maior 

destaque, presente na fala dos delegados, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que 

define que a União deva investir na saúde 10% de suas receitas brutas, que tem ainda o apoio do 

CONASEMS e de dois milhões de assinaturas dos brasileiros.  

No entanto, apenas três dias após o término da conferência, no dia 07 de dezembro, o 

Senado Federal aprovou uma proposta contrária a essa, bastante parecida à outra, que inclusive já 

havia sido acatada pela Câmara dos Deputados.  

De acordo com Mendes (2013):  

 

A regulamentação da EC29 ficou pendente por quase 8 anos no Congresso, entre 

2003 e 2011, provocando perda de recursos para o SUS. É possível afirmar que 

essa regulamentação (Lei 141/2012) constitui uma grande derrota para o 

financiamento das ações e serviços do SUS. O projeto de regulamentação que se 

encontrava no Senado (PLS 127/2007) e não aprovado na versão original 

(aplicação da União em 10%, no mínimo, da Receita Corrente Bruta-RCB), poderia 

ter acrescentado para o orçamento do Ministério da Saúde de 2012 o 

correspondente a cerca de R$ 32,5 bilhões (MENDES, 2013, p. 34-35).   
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 No encerramento da 14ª Conferência Nacional de Saúde, foi lida uma carta política à sociedade, pelo Ministro da 

Saúde e Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Em seu conteúdo estão a regulamentação da EC 

29;  a valorização dos trabalhadores da saúde, com a  definição de 30 horas como a jornada máxima; a proposta  da 

atenção básica enquanto ordenadora da rede de saúde; entre outros. O que chamou atenção foi a forma como o 

documento foi construído, já que o regulamento da Conferência não previa a elaboração da carta, evidenciando falta de 

transparência e democracia na condução desse processo. Para Batista Júnior, embora a carta esteja no geral de acordo 

com as deliberações dos delegados, em alguns momentos ela deixa de lado propostas importantes aprovadas na 

Conferência, como a rejeição das OS’s e Oscips na gestão do SUS e acrescenta propostas que não foram aceitas pelos 

delegados, como a taxação de movimentações bancárias. (REVISTA POLI, 2012).  



81 

 

 

A diferença em relação ao texto anterior consiste na reincorporação do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no volume de recursos sobre o qual deve ser 

realizado o cálculo da fatia dos estados que devem ser destinados à saúde. Júnia (2012) prevê que o 

setor saúde continuará a receber recursos da ordem de 3,6% do PIB, porcentagem bastante inferior à 

média mundial, que é de 5,5% do PIB, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (JÚNIA, 

2012). 

A lei que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29 foi sancionada no dia 16/01/2012 pela 

Presidente Dilma Rousseff, tendo sido vetados 15 dispositivos do texto aprovado em dezembro pelo 

Congresso Nacional. Os estados passam a ser obrigados a investir 12% da arrecadação com 

impostos e os municípios, 15%. O percentual para o Distrito Federal varia de 12% a 15%, conforme 

a fonte da receita se é um tributo estadual ou distrital. A lei estabelece ainda que, em caso de 

variação negativa do PIB, o valor de investimento não pode ser reduzido no ano seguinte. 

Ao vetar partes importantes da Emenda Constitucional nº 29, a União se comprometeu em 

gastar anualmente na saúde apenas o montante correspondente ao valor empenhado no ano anterior, 

acrescido da variação do PIB, isentando-se, portanto, de gastar os 10% da receita bruta demandada 

pelos demais entes federados, o que a coloca numa situação confortável (COSTA, 2013).  

Nas palavras de Nilson do Rosário Costa (2013): 

 

Municípios e Estados são os principais perdedores face ao veto presidencial, tendo 

que destinar 12% e 15% da receita bruta, respectivamente, para o financiamento da 

saúde. Nos últimos anos a maioria dos municípios comprometeu recursos próprios 

muito acima do piso de 12% com assistência à saúde, enquanto que governo 

federal reduziu a participação. O governo Dilma é indiferente à perda de 

protagonismo do governo federal no financiamento do SUS, herança do governo 

Lula. Em 1995, a União arcava com 64% do financiamento público. Em 2008, a 

participação federal caiu para 44% das despesas públicas. A consulta nas 

especialidades médicas, os exames e as cirurgias são as principais intervenções 

médicas objeto de brutal racionamento pelo SUS, impondo aos usuários longos 

períodos de espera (COSTA, 2013, p.1) 

 

O que ocorreu de fato foi uma forte pressão exercida pelo governo Dilma, para que essa base 

de cálculo não fosse aprovada, tendo por fundamento o discurso de que o governo federal não 

possui uma fonte específica para tal.  

No entanto, é sabido que não existe falta de recursos financeiros, o que pode ser verificado 

através da análise do resultado do Orçamento da Seguridade Social. Para Mendes (2013), há anos 

verificam-se superávits, no entanto, grande parte é destinado ao pagamento dos juros da dívida, a 

fim de manter o superávit primário, traduzindo-se, dessa forma, numa política econômica restritiva, 

que objetiva cortar os gastos sociais. Do orçamento total do governo para 2013, (R$ 2,2 trilhões), 
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46% estão comprometidos com as despesas financeiras, sendo o pagamento de amortização e juros 

da dívida (MENDES, 2013).  

O direcionamento de recursos para o pagamento de juros da dívida ocorre através da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU)
82

, que vem provocando perdas de recursos para a 

seguridade social de cerca de R$ 578 bilhões, entre 1995 e 2012, estando a mesma assegurada até 

2015 (MENDES, 2013).  

Um dia após ser definido que o SUS não contaria com novos recursos, via votação do 

projeto de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, foi aprovado no Senado Federal, em 

dezembro de 2011, o projeto que propunha a continuidade da Desvinculação das Receitas da União 

até 2015, confirmando que 20% das receitas da seguridade social sejam direcionados às exigências 

do capital financeiro (MENDES, 2013).  

De acordo com os estudos de Mendes (2013) só é possível entender os impasses presentes 

no financiamento do SUS, a partir de dois eixos de análise: de um lado destacam-se as 

consequências da política macroeconômica restritiva implementada nos dois mandatos do governo 

Lula, que deram continuidade ao que foi executado no governo Fernando Henrique Cardoso, 

visando cumprir as metas da inflação e a obtenção de elevados superávits primários; com isso era 

exercida forte pressão para a diminuição do gasto público, rebatendo no SUS sob a forma de 

contingenciamento. Do outro lado, verifica-se a dinâmica atual do capital financeiro e sua 

insaciabilidade pela apropriação dos recursos do fundo público da saúde (MENDES, 2013).  

Acerca das consequências do subfinanciamento da saúde pública pelo governo federal e de 

sua relação com o desenvolvimento do setor público, Costa (2013) ressalta que: 

 

O débil envolvimento do governo central brasileiro no financiamento do sistema de 

saúde e a falta de uma agenda de reforma organizacional têm afetado duramente as 

suas funções de coordenação e incentivo ao desenvolvimento do setor público. A 

única face dinâmica do setor público de saúde brasileiro tem sido o 

desenvolvimento da atenção primária pelos governos dos municípios pequenos e 

médios. Na maioria das grandes cidades - com população acima de 100 mil 

habitantes - constata-se o aprofundamento de um elevado déficit na oferta de 

serviços públicos especializados, de serviços diagnósticos e na distribuição gratuita 

de medicamentos. Em outubro de 2012 havia no município de São Paulo 660 mil 

pessoas na lista de espera para consulta com especialista, exame ou cirurgia 

("Folha de S. Paulo", 18 de Janeiro de 2013) (COSTA, 2013, p.1).  

 

No mês de fevereiro de 2013, o governo federal recebeu duras críticas das associações 

científicas de saúde pública ao anunciar que apoiaria a expansão dos planos de saúde, por meio de 
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 A partir da criação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) ficou definido que 20% da arrecadação das 

contribuições sociais seriam desvinculadas de sua finalidade e estariam disponíveis para uso do governo federal, longe 

de seu objeto de vinculação, a seguridade social (MENDES, 2013).  
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sua articulação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Para Costa (2013) “ao 

admitir a possibilidade de incentivar mais planos de saúde, o governo Dilma confirmava que o SUS 

saira da agenda do PT e partidos coligados” (COSTA, 2013, p.1).  

Ainda em relação aos programas; e visando responder ao movimento social dos últimos 

meses de Junho e Julho de 2013
83

 (CAMPOS, 2013) o Ministério da Saúde lançou no dia 8 de Julho 

de 2013, o Programa Mais Médicos, com o intuito de “resolver o problema da saúde no Brasil”. De 

acordo com a proposta incial, esse programa visa suprir a carência de médicos nos municípios do 

interior e nas periferias das grandes cidades brasileiras, levando quinze mil médicos a essas regiões.  

O Programa Mais Médicos é composto de dois eixos: o primeiro objetiva fixar médicos 

brasileiros ou estrangeiros na rede pública de saúde nas regiões em que há carência desses 

profissionais; e o segundo, visava ampliar o tempo do curso de medicina no país; tendo essa 

proposta recebido duras críticas das associações representativas da categoria, o governo recuou. 

Logo após a primeira fase do Programa, destinada às inscrições de médicos formados no 

Brasil, para atuarem nas regiões em que existe carência de profissionais ter atingido apenas 6% da 

demanda inicial, o governo abriu inscrições para médicos brasileiros graduados no exterior e para 

médicos estrangeiros atuarem no país. A importação de médicos estrangeiros
84

 também sofreu 

grandes críticas das associações representativas da categoria e de estudantes de medicina.  

Os médicos cubanos, especificamente, possuem um regime de contratação diferenciado. Ao 

contrário de médicos de outras nacionalidades, estes atuam como prestadores de serviço de um 

pacote vendido por Cuba ao Ministério da Saúde sob intermediação da Organização Pan-Americana 

da Saúde e da OMS
85

. Foi acordado que os R$ 10 mil reais serão repassados ao governo cubano, 
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 Nos meses de Junho e Julho de 2013, foram realizadas várias manifestações populares no Brasil, sendo consideradas 

as maiores mobilizações no país, desde as manifestações pelo impeachment do Presidente Collor de Mello, em 1992. Os 

protestos surgiram inicialmente para contestar o aumento nas tarifas de transporte público, em diversas capitais, como 

Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Vitória, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Após 

forte repressão policial contra as passeatas, as manifestações receberam aprovação da grande maioria da população. Em 

resposta às reivindicações dos manifestantes, que se estenderam às áreas da saúde, educação, segurança pública, ética 

na política, entre outras, a Presidente Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas com o intuito de atender às 

reivindicações populares. Os prefeitos de algumas capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, revogaram ainda os então 

recentes aumentos nas tarifas dos transportes públicos., retornando aos preços anteriores.  
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 Os médicos estrangeiros inscritos no programa irão atuar com autorização profissional provisória apenas na atenção 

básica, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, e uma bolsa no valor de R$ 10 mil reais. Além da bolsa, os 

médicos irão receber ajuda de custo dos municípios, com despesas relativas à moradia e alimentação.  
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 A OPAS/OMS informou, no final de julho de 2013, que vê com entusiasmo o lançamento do Mais Médicos pelo 

governo brasileiro.Segundo o órgão, a medida guarda coerência com as resoluções e recomendações da OMS sobre a 

cobertura universal em saúde, o fortalecimento da atenção básica e primária no setor e a equidade na atenção à saúde da 

população. Para a OPAS/OMS, são corretas as medidas de levar médicos, em curto prazo, para comunidades afastadas e 

de criar, em médio prazo, novas faculdades de medicina e ampliar a matrícula de estudantes de regiões mais deficientes, 

assim como o numero de residências médicas.De acordo com o órgão, países que têm os mesmos problemas que o 
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que por sua vez repassará entre 40% a 50% desse valor aos profissionais. Esse acordo suscitou 

diversas críticas da oposição e de associações médicas brasileiras, inclusive durante a chegada dos 

médicos cubanos ao Brasil, que foram recebidos sob protestos de estudantes de medicina.  

No final do mês de Julho de 2013, as entidades médicas promoveram uma série de 

manifestações e paralisações contrárias ao Programa Mais Médicos. Em Agosto, a Associação 

Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina entraram com uma ação no Supremo Tribunal 

Federal (STF)
86

 com o intuito de suspender o programa. As entidades médicas alegam que a 

contratação de profissionais estrangeiros sem que os mesmos sejam aprovados no Exame Nacional 

de Revalidação de Diplomas (Revalida) é ilegal.  

Campos (2013) considera que apesar de haver carência de médicos no país, o Programa 

Mais Médicos não resolverá o problema da saúde pública no Brasil, assim como foi proposto pela 

Presidente Dilma Rousseff, que afirmou que ao resolver a maioria dos problemas na atenção básica, 

menos pessoas seriam remetidas à atenção especializada.  

Para o autor, o que falta enfrentar, de fato, é o entrave do subfinanciamento, dobrando os 

gastos com o SUS de 3,6% para mais de 7%, bem como a eliminação de incentivos fiscais e o 

repasse de orçamento público ao setor privado. Estudos apontam que seriam injetados mais de 20 

bilhões de reais no SUS ao ano se isto acontecesse (CAMPOS, 2013).  

Nas palavras de Campos (2013): 

 

Falta prosseguir na reforma administrativa e do modelo de gestão do SUS. O SUS 

está fragmentado, dividido, com políticas e programas diferentes conforme o 

governo, conforme seja da União, dos estados ou dos municípios. O SUS está 

dividido entre atenção primária, hospitais, ambulatórios, urgência, saúde mental, 

etc. O SUS está sendo estraçalhado entre serviços públicos, organizações sociais, 

fundações, entidades filantrópicas, uma Babel em que não há solução gerencial 

mágica. O SUS sofre com as mesmas mazelas do Estado brasileiro: ineficiência, 

privatização de interesses, clientelismo, burocratização. Precisamos, urgente, de 

uma reforma do modelo de gestão que diminua o poder discricionário do poder 

executivo e que assegure sustentabilidade e continuidade ao SUS (CAMPOS, 2013, 

p.3).  

 

                                                                                                                                                                  
Brasil estão colhendo resultados da implementação de medidas semelhantes. Fonte: http://www.onu.org.br/programa-

mais-medicos-e-coerente-com-recomendacoes-da-organizacao-pan-americana-da-saude/. Acesso em 13/06/2014. 
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 A petição enviada ao STF informa que "a medida retira dos conselhos regionais de Medicina a competência para 

avaliar a qualidade profissional do médico intercambista, na medida em que suprime a possibilidade de fiscalizar o 

exercício profissional por meio da análise documental para o exercício da medicina". Infere ainda que "a pretensão do 

governo federal não garante políticas públicas de qualidade e tem o condão de permitir o exercício irregular e ilegal da 

medicina no Brasil”.  

 

 

http://www.onu.org.br/programa-mais-medicos-e-coerente-com-recomendacoes-da-organizacao-pan-americana-da-saude/
http://www.onu.org.br/programa-mais-medicos-e-coerente-com-recomendacoes-da-organizacao-pan-americana-da-saude/
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Em Fevereiro de 2014, com vistas às eleições de Outubro, a Presidente Dilma Rousseff 

realiza uma reforma ministerial, tendo o então Ministro da Saúde Padilha, renunciado ao cargo para 

concorrer pelo PT ao governo de São Paulo. É indicado pela Presidente para ocupar a pasta da 

saúde, o também petista Arthur Chioro, médico especializado em saúde coletiva e atual Secretário 

de Saúde do município de São Bernardo do Campo (SP).  

A sua indicação gerou polêmicas, principalmente pelo fato de o mesmo ser investigado pelo 

Ministério Público de São Paulo por possuir uma firma de consultoria em saúde, que presta serviços 

a prefeituras paulistas. Militantes da área da saúde não veem a indicação de Arthur Chioro com 

bons olhos, também pelo fato de o mesmo ser a favor das Fundações Estatais de Direito Privado e 

de outras formas privadas de gestão.  

Na atualidade, tem se destacado como movimento de resistência ao projeto de saúde 

articulado ao mercado, a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, que foi criada em 2010 e 

que já no ano de 2011 obteve importantes conquistas, como por exemplo, a votação pela 

inconstitucionalidade das OS’s no Rio Grande do Norte; e a Moção favorável à ADI 1.923/98 pelo 

Conselho Nacional de Saúde, em junho de 2011 (BRAVO e MENEZES, 2011). 

Após analisarmos a política de saúde nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

concluímos recorremos à Bravo e Menezes (2011), que identificam a persistência de entraves que se 

colocam à efetivação do SUS na atualidade.  

São exemplos reais desses entraves: a lógica macroeconômica que valoriza o capital 

financeiro e subordina às políticas sociais a mesma, ampliando o espaço para o mercado; o 

subfinanciamento do setor, influenciado pela lógica do mercado; a desigualdade de acesso da 

população aos serviços de saúde e a não efetivação da universalidade; a persistência do modelo de 

atenção à saúde centrado na doença; o avanço das privatizações a partir das parcerias público-

privadas; e por fim, os atuais modelos de gestão, burocratizados, terceirizados, com ênfase na 

privatização a partir de propostas contrárias ao SUS, como as Fundações Estatais de Direito Privado 

e as OS’s (BRAVO e MENEZES, 2011).   
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2.4) A descentralização da Política de Saúde nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff 

 

No governo Lula da Silva, a descentralização da Política de Saúde encontra sua maior 

expressão, no final do primeiro mandato do Presidente, em 2006, através do Pacto pela Saúde
87

 

(2006); mais especificamente em sua terceira dimensão, denominada Pacto de Gestão, que 

estabelece as responsabilidades dos entes federados, objetivando reduzir as competências 

concorrentes, tornando mais claro, dessa forma, o papel de cada um na gestão do sistema; e 

fortalecendo a gestão compartilhada e solidária do SUS.  

O conteúdo do Pacto apresenta como premissa a “ênfase na descentralização 

compartilhada”, entre as três esferas de governo, onde os pactos devem ser realizados “sempre por 

consenso” nos Conselhos Estaduais de Saúde (MS, 2006, p.24).  

De acordo com o Pacto de Gestão, a descentralização deve basear-se nas seguintes 

premissas:  

 
Cabe ao Ministério da Saúde propor políticas, participar no co-financiamento, 

cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação 

de conflitos; Descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para 

as Comissões Intergestores Bipartite; As Comissões Intergestores Bipartite são 

instâncias de pactuação e deliberação para realização dos pactos intraestaduais e a 

definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na 

Comissão Intergestores Tripartite; As deliberações das Comissões Intergestores 

Bipartite e Tripartite devem ser por Consenso; A Comissão Intergestores Tripartite 

e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação 

permanente para as Comissões Intergestores Bipartite; O detalhamento deste 

processo, no que se refere à descentralização de ações realizadas hoje pelo 

Ministério da Saúde, será objeto de portaria específica (MS, 2006, p.43-44).  

 

Teixeira (2010) sinaliza que, embora o documento do Ministério da Saúde apresente uma 

série de ações técnico-operacionais relativas às ações dos entes federados, não se refere ao ponto-

chave da questão: o poder político, deliberativo, ancorando a definição ideopolítica nas ações 

restritas ao “apoio”. O Pacto de Gestão não faz alusão ao compromisso jurídico-legal de seguir as 

recomendações dos Conselhos subnacionais e do Conselho Nacional de Saúde (TEIXEIRA, 2010). 
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 Como já abordamos no item 2.1do presente capítulo, o Pacto pela Saúde, lançado em 2006, traduz-se em um processo 

de pactuação dos gestores da saúde das três esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão do SUS, a partir dos 

seus princípios e diretrizes, tendo como eixo estruturante o princípio da regionalização. O Pacto possui três dimensões: 

o Pacto em Defesa do SUS; o Pacto pela Vida; e o Pacto de Gestão. Embora não traga mudanças significativas na 

estrutura de funcionamento da rede de assistência do SUS, apresenta componentes novos como o processo de pactuação 

entre os gestores, extinguindo o processo de habilitação para estados e municípios.   
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Para Soares (2010):  

 

Quando se refere à descentralização, o documento não menciona os conselhos de 

saúde e, no item da regionalização, os conselhos são mencionados apenas duas 

vezes. Neste sentido, evidencia-se que o Pacto atribui à descentralização e 

regionalização do sistema uma natureza operacional e de política consensualizada, 

ficando para o âmbito do controle social o debate e deliberação sobre a 

macropolítica e, no máximo, sobre o desenho já elaborado nas Comissões 

Intergestoras e no Colegiado Regional de Saúde (SOARES, 2010, p. 70)    

 

 

As prioridades definidas no Pacto de Gestão são: a) Definir as responsabilidades sanitárias
88

 

de cada instância gestora do SUS; e b) Estabelecer diretrizes para a gestão do SUS, a partir da 

Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; 

Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.  

De acordo com os estudos de Soares (2010) “as diretrizes de descentralização e a 

regionalização têm grande preponderância sobre a concepção de gestão proposta no Pacto e ambas 

devem ser implementadas de forma compartilhada e pactuada entre todos os níveis de gestão, de 

modo cooperativo e consensualizado” (SOARES, 2010, p. 69-70).  

Segundo o Pacto de Gestão, a regionalização, uma das diretrizes do Sistema Único de 

Saúde, deve orientar a descentralização das ações e dos serviços de saúde e os processos de 

negociação e pactuação entre os gestores, devendo se organizar “de forma coerente com os 

princípios do SUS, principalmente os relacionados ao acesso universal, à equidade, à integralidade 

da atenção, à qualificação da descentralização e também à racionalização de gastos e otimização de 

recursos” (SOARES, 2010, P.70).  

Embora o Pacto apresente elementos de conformação com o Projeto de Reforma Sanitária, 

Teixeira (2010) elucida que:  

 

O Pacto de Gestão/2006 também se encontra fundado na estratégia de 

“racionalização dos gastos e otimização dos recursos” na “participação” passiva e 

na “eficiência”. Revela-se alinhado à tendência de afirmação do projeto de 

contrarreforma do Estado, quando o mesmo torna-se menos executor e mais 
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 As responsabilidades sanitárias estabelecidas no Pacto de Gestão são definidas por eixos, com vistas a garantir maior 

transparência para o controle social, através do acompanhamento e da avaliação dos indicadores de saúde. São eixos 

definidos no Pacto: Redução da mortalidade materna e infantil; Eliminação da hanseníase e controle da tuberculose, 

dengue, malária, DST/AIDS e doenças imunopreviníveis; Controle da Hipertensão e do Diabetes; Redução da 

desnutrição e de outros distúrbios nutricionais; Redução de riscos à saúde, relacionados às desigualdades étnicas, 

raiciais, regionais e sociais; e de grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade; Garantia de acesso à 

atenção básica universal e de qualidade, com incorporação da saúde bucal, mental e dos trabalhadores; Garantia das 

ações de vigilância em saúde – ambiental epidemiológica e sanitária; Redução da morbi-mortalidade por causas 

externas e garantia do acesso à urgência e emergência; e Qualificação do atendimento integral, reorganizando o modelo 

de atenção. 
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financiador de atividades executadas por entidades diversas; permanece 

demonstrando preocupação em conter os gastos em saúde (conforme 

recomendação do Banco Mundial, 2008) e, ao mesmo tempo, mantém a lógica 

fiscal da racionalização em busca da eficiência, de resultados quantitativos 

(TEIXEIRA, 2010, p.65).   

 

Nesse sentido, Soares (2010) frisa que o documento não sinaliza a prioridade pública na 

gestão das unidades de saúde, na organização dos serviços tanto na descentralização quanto na 

regionalização. Com isso, é reiterada a ideia de que o gestor não precisa ser o executor dos serviços, 

podendo assim, contratar serviços privados de saúde, conforme definido a partir da edição da NOB 

96 (SOARES, 2010).  

A descentralização da política de saúde encontra expressão também no segundo mandato do 

Presidente Lula da Silva, a partir do Programa Mais Saúde ou PAC Saúde, apresentado no final do 

ano de 2007.  

O Programa Mais Saúde concebe o setor saúde como estratégia para um novo padrão de 

desenvolvimento para o país, concebendo-a como direito, mas também como fonte de recursos; 

sendo parte integrante da política de desenvolvimento do governo Lula, que alia o crescimento 

econômico com o desenvolvimento e a equidade (SOARES, 2010).   

Nas palavras de Machado et al. (2010) o Programa Mais Saúde:  

 

Compreende uma proposta ousada de articular a reforma sanitária brasileira e a 

consolidação de um sistema de saúde universal com um novo padrão de 

desenvolvimento comprometido com o crescimento, o bem-estar e a equidade. 

Valoriza a promoção da saúde, a intersetorialidade e o fortalecimento do complexo 

produtivo e de inovação em saúde para tal transformação. Ressalta ainda a 

importância da coordenação federativa, com menção ao Pacto pela Saúde e à 

regionalização. Por fim, aponta a necessidade de equacionar a situação de 

subfinanciamento do SUS para que tais diretrizes sejam alcançadas (MACHADO 

ET. AL., 2010, p.2377).  

 

 

O documento apresenta algumas causas que podem impedir a saúde como uma estratégia 

essencial para o desenvolvimento, dentre as quais: a) descentralização fragmentada (havendo a 

necessidade de uma rede federativa, regionalizada e hierarquizada, conferindo eficiência sistêmica); 

b) iniquidade no acesso aos serviços; c) oferta desigual dos serviços; d) modelo burocratizado de 

gestão; e) subfinanciamento do sistema; entre outras (SOARES, 2010).   

Nesse sentido, Teixeira (2010) infere que, no tocante à descentralização, o eixo Qualificação 

da Gestão, com vistas à superação dessas lacunas, fundamenta-se na busca de resultados, 

apresentando-se de forma ambígua, já que parece trabalhar com dois “tipos de SUS”; no entanto, 
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uma leitura mais apurada permite-nos observar a lógica empresarial, que volta-se ao aspecto 

quantitativo (TEIXEIRA, 2010).  

A afirmação da autora é nitidamente observada no documento do Ministério da Saúde, de 

2008, quando o mesmo propõe: 

 

Fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão descentralizada do SUS e ampliar as 

responsabilidades das três esferas de governo quanto aos resultados da saúde, tendo 

como instrumentos centrais o Pacto da Saúde e os processos de pactuação 

intergestores tripartite e bipartite (Mais Saúde, 2008, p.67). 

 

Estabelecer novos modelos de gestão que garantam os princípios do SUS e 

permitam que as instituições de Saúde operem com maior eficiência e qualidade, 

pactuando compromissos com resultados (idem).  

 

 

Embora o documento reconheça que o modelo de gestão democrática e participativa do SUS 

confere estabilidade institucional e legitimidade do sistema, infere também ser necessário avançar 

na qualificação da gestão sistêmica, anunciando que “o arranjo sistêmico” do SUS enfrenta ainda 

dificuldades para se efetivar, como por exemplo, para consolidar e qualificar a descentralização 

(SOARES, 2010, p. 81).  

Com isso, são propostos novos modelos de gestão, como, por exemplo, a aprovação do 

Projeto de Lei das Fundações Estatais de Direito Privado para implantação nos hospitais federais.  

Tanto no Pacto de Gestão, quanto no Programa Mais Saúde ou PAC Saúde, a 

descentralização apresenta-se como uma importante estratégia da contrarreforma neoliberal, que ao 

invés de superar a lógica do mercado, a reproduz, a partir da contratação de prestadores de serviço 

privados (SOARES, 2010).  

Nessa perspectiva: 

 

A descentralização neoliberal não tem por objetivo democratizar a ação pública, 

mas principalmente permitir a introdução de mecanismos gerenciais e incentivar os 

processos de privatização, deixando em nível local a decisão de como financiar, 

administrar e produzir os serviços (LAURELL, 1997. p.174).  

 

 

Em 2011, a partir do decreto nº. 7.508, de 28 de Junho, a Presidente Dilma Rousseff 

regulamentou a Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº. 8080, para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e outras providências, criando o marco legal para que os gestores possam firmar 
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contratos interfederativos, definindo meios de organização e responsabilidades da união, estados e 

dos municípios na estruturação das redes de atenção. 

 

Machado (2011) salienta que:  

 

Elaborado para regulamentar a Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 

1990, o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, foi assinado pela presidenta Dilma 

Rousseff com a expectativa de preencher lacunas importantes no SUS. Com foco na 

regionalização do sistema, no planejamento da saúde e na pactuação entre os entes 

federativos por meio da criação de contratos que preveem metas e pagamento de 

incentivos mediante bons resultados, e tratando, ainda, de questões relacionadas à 

consolidação do SUS, como a porta de entrada nos hospitais e as redes de atenção à 

saúde, o texto, ao mesmo tempo em que é considerado um marco no processo de 

construção do sistema, também gera dúvidas e ressalvas. Em especial no que se refere ao 

pagamento de incentivos e ao baixo protagonismo dado ao Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) — canal importante do exercício do controle social — na pactuação das metas 
(MACHADO, 2011, p.18).  

 

 

Nesse sentido, se na década de 1990, a “palavra de ordem” era municipalização, com o 

objetivo de desfederalizar os serviços de saúde, hoje em dia, considera-se, que para além dos 

territórios municipais, devem ser levadas em consideração outras variáveis, como por exemplo, a 

situação de saúde real e a distribuição geográfica das doenças (que não respeita os limites 

municipais), as necessidades diferenciadas das populações, entre outras. Sendo assim, atualmente, a 

“palavra de ordem” é regionalização, ou seja, um sistema organizado com base em regiões 

homogêneas de saúde, não necessariamente em municípios isolados.  

A regulamentação da Lei nº. 8080, pela Presidente Dilma, em 2011, criou as regiões de 

saúde, colocando o planejamento e o mapa sanitário como um dos instrumentos para a pactuação 

interfederativa.  

De acordo com a o Art. 2º, Parágrafo I, a Região de Saúde consiste em um:   

 

Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de 

redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde (Decreto nº. 7508, 28/06/2011).   

 

 

Ainda de acordo com o Decreto Presidencial, a criação das Regiões de Saúde deve respeitar 

as diretrizes pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, sendo condições para a sua instituição 

os seguintes serviços: atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção 
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ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde. Elas serão referência para a 

transferência de recursos entre os entes federados, que definirão para as mesmas os seguintes 

elementos: limites geográficos; população usuária das ações e serviços; rol de ações e serviços 

ofertados; e as respectivas responsabilidades.  

O Decreto criou ainda o Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), que tem por 

objetivo articular, organizar e estruturar as redes interfederativas de saúde, estabelecendo o papel de 

cada ente federado no SUS; sendo, por isso, um importante instrumento no processo de 

descentralização da política de saúde. 

Embora o Decreto Presidencial apresente-se, em grande parte, em consonância com os 

princípios do SUS, um fato preocupante revela-se no capítulo do decreto que versa, 

especificamente, sobre a articulação interfederativa, visto que as medidas relevantes passam a ser 

deliberadas pelas comissões interfederativas, colocando o Conselho Nacional de Saúde, como mero 

coadjuvante nesse processo, retirando-lhe força (MACHADO, 2011).   

O COAP assegura o pagamento de incentivos a municípios e estados que melhorarem os 

seus indicadores de saúde, a partir do cumprimento de metas; e também, a perda de recursos aos 

que ficarem abaixo do que foi pactuado, podendo bloquear, inclusive, a verba dos municípios que 

não atenderem aos indicadores pactuados em contrato. Com isso, apesar da importância em se 

definir com clareza as responsabilidades dos entes federados, o COAP pode servir também como 

instrumento que, dependendo da forma que for usado, poderá aprofundar a privatização do SUS 

(MACHADO, 2011).  

Nesse sentido, conforme já discutimos no início do presente tópico, a descentralização da 

saúde no governo Lula da Silva ganha maior expressão no Pacto pela Saúde (2006), que apresenta 

elementos do projeto de Reforma Sanitária em um mix com interesses dos demais projetos, abrindo 

dessa maneira, ainda mais portas para o processo de privatização da saúde.  

Soares (2010) concebe que a partir da refuncionalização dos princípios e diretrizes do SUS, 

a descentralização na contrarreforma atual na saúde, ocorre com a desresponsabilização da União, 

principalmente no tocante ao financiamento, e na centralização de modelos de saúde padronizados, 

como o PACS e a ESF (SOARES, 2010).  
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CAPÍTULO III- O CÂNCER ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA E A 

QUALIDADE DE VIDA EM SAÚDE  

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o câncer enquanto um problema de saúde 

pública mundial, e que no Brasil é considerado pelo Ministério da Saúde como a segunda causa 

mortis por doença.  

Apresentamos também os reflexos sociais que a doença acarreta aos seus portadores, a sua 

epidemiologia, e a atenção à saúde na área oncológica pós-1988, e de forma mais abrangente a 

partir da instituição da Política Nacional de Atenção Oncológica, em 2005, que constitui-se 

enquanto nosso objeto de análise.  

Embora tenham ocorrido avanços inegáveis no campo da oncologia nas últimas décadas, que 

causaram impactos diretos sobre as perspectivas de cura e de qualidade de vida dos portadores da 

doença, o câncer continua sendo ainda hoje um problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos; e em especial nos países em desenvolvimento
89

, como no Brasil, que tem sua 

situação agravada seja pela fragilidade da política pública de saúde, que tem demonstrado 

dificuldades em dar respostas concretas às necessidades de saúde da população; seja pelo 

envelhecimento populacional, que incide diretamente sobre o crescimento do número dos casos de 

câncer, já que grande número dos casos da doença ocorrem na velhice.   

Neste capítulo, apresentamos ainda o debate sobre a qualidade de vida e a qualidade de vida 

em saúde, que constituem-se enquanto um dos objetivos da Política Nacional de Atenção 

Oncológica, e estão intimamente relacionadas ao estudo do câncer e dos seus reflexos; e que serão 

importantes, em momento posterior, para a compreensão do nosso objeto empírico de estudo, que 

refere-se à qualidade do atendimento prestado na área oncológica na Baixada Litorânea do Rio de 

Janeiro.  

 

3.1)  Câncer: conceito, fatores de risco, tratamento e prevenção  

  

 O termo “câncer” foi empregado pela primeira vez na Grécia Antiga; e advém do latim 

cancrum, que significa caranguejo, denominação dada devido à semelhança entre as pernas do 

crustáceo e as raízes ou tentáculos dos tumores. Do seu sinônimo em grego, karkinos, advém o 

termo carcinoma, que significa neoplasia ou tumor (SABBI, 2000).  

                                                 
89

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2005, foram registrados 7,6 milhões de óbitos por 

câncer, sendo cerca de 70% deles, nos países em desenvolvimento. É uma doença que apresenta particularidades por 

país: no Brasil, os diagnósticos têm sido realizados em estadiamentos avançados da doença.  
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           Segundo o INCA, o câncer é definido como um grupo de doenças que se caracterizam pela 

perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas
90

.  

Refere-se “a um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 

(metástase
91

) para outras regiões do corpo” (INCA 2014).  

Esse processo patológico caracteriza-se pela transformação de uma célula anormal em 

maligna, que multiplica-se de forma anormal, ignorando as sinalizações de regulação do 

crescimento, no ambiente circunvizinho à célula (SMELTZER e BARE, 2002).   

Os diversos tipos de câncer correspondem a variedade de tipos de célula existentes no corpo.  

Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele, porque a pele é formada por mais de um tipo 

de célula. Se o câncer tem início em tecidos como pele ou mucosas, é denominado carcinoma. Se 

tem início em tecidos conjuntivos como ossos ou músculos, é denominado sarcoma (INCA,2014).  

O processo de carcinogênese ocorre a partir de três etapas: iniciação, promoção e 

progressão. Na primeira etapa, os carcinógenos, tais como fatores físicos e agentes biológicos, 

fogem de seus mecanismos enzimáticos e modificam a estrutura genética do DNA (Ácido 

desoxirribonucleico)
92

. Geralmente essas alterações costumam serem revertidas a partir do processo 

de reparação do DNA, ou a partir da morte celular, denominada apoptose. No entanto, pode ocorrer 

que as células fujam desses mecanismos de proteção, ocorrendo mutações celulares permanentes. 

Em outras palavras, nessa primeira fase, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, que 

provocam modificações em alguns genes. Geralmente permanece contido no órgão de origem, e é 

curável com cirurgia ou irradiações (SMELTZER e BARE, 2002). 

Na segunda etapa, denominada de promoção, as células geneticamente alteradas, ou 

“iniciadas”, sofrem o efeito de agentes cancerígenos denominados oncompromotores. A célula 

geneticamente alterada é lenta e gradualmente transformada em maligna. Nesse momento, o câncer 

deixa de ser localizado e estende-se para fora do órgão de origem, mas mantendo a proximidade. Às 

vezes, é curável, com medidas locais como a cirurgia e a irradiação, e em outros casos em conjunto 

com a quimioterapia (SMELTZER e BARE, 2002). 

                                                 
90 Fonte: American Cancer Society. Cancer Facts & Figures - 1998 e Instituto Nacional de Câncer – 2004. 

 
91

 As metástases ocorrem a partir do perfil invasivo das células malignas, que infiltram-se nos tecidos adjacentes e 

acessam os vasos sanguíneos e linfáticos, os quais as transportam até outras regiões do corpo. Constitui-se, portanto, de 

um processo de disseminação do câncer para outras partes do organismo (OMS, 2006).  

 
92

 “Uma célula normal pode sofrer alterações no DNA dos genes. É o que chamamos mutação genética. As células cujo 

material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para as suas atividades. As alterações podem ocorrer 

em genes especiais, denominados protooncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os 

protooncogenes transformam-se em oncogenes, responsáveis pela malignização (cancerização) das células normais. 

Essas células diferentes são denominadas cancerosas” (INCA 2014).   
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No estágio da progressão, última etapa do processo de carcinogênese, as alterações celulares 

formadas durante os dois primeiros processos, apresentam comportamento maligno aumentado. 

Nesse estágio, essas células possuem propensão a invadir tecidos adjacentes e gerar metástases. 

Devido ao comprometimento de estruturas vitais, é, geralmente, irressecável cirurgicamente. O 

tratamento depende a partir das características do tumor. Nesse estágio, os tumores são raramente 

curáveis (SMELTZER e BARE, 2002).   

No organismo humano, os mecanismos de defesa naturais o protegem de agressões impostas 

por diferentes agentes. Durante toda a vida, são produzidas células alteradas, mas que são 

prontamente eliminadas por esses mecanismos de defesa. São exemplos a integridade do sistema 

imunológico; a capacidade de reparo do DNA por agentes cancerígenos e a ação de enzimas 

responsáveis por transformar e eliminar substâncias cancerígenas do corpo. Esses mecanismos de 

defesa são muitas vezes geneticamente pré-determinados, variando de um indivíduo para outro. Isso 

explica, por exemplo, a existência de vários tipos de câncer numa mesma família, assim como o 

fato de nem todo fumante desenvolver câncer de pulmão (INCA,2014).  

As figuras abaixo ilustram de forma esquemática o processo de carcinogênese.  
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Figuras: Processo de carcinogênese.    

Fonte: Oliveira, 2002. 

 

Existem diversas causas para o câncer, podendo ser externas ou internas ao organismo, 

estando ambas inter-relacionadas. Os causadores externos relacionam-se ao meio ambiente e aos 

hábitos e costumes próprios dos ambientes social e cultural. As causas internas são, na maioria das 

vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à capacidade do organismo se defender das 

agressões externas. Esses fatores ao interagirem aumentam a probabilidade de uma célula normal se 

transformar em uma célula maligna (INCA, 2014).  

De acordo com o Inca, de 80% a 90% dos diversos tipos de cânceres estão associados a 

fatores ambientais
93

. São exemplos: o cigarro, que pode causar câncer de pulmão; as exposições 

excessivas ao sol, que podem causar câncer de pele; alguns vírus, que podem causar leucemia, entre 

outros. Existem ainda casos em estudo, como por exemplo, os causados pela alimentação; e outros 

totalmente desconhecidos (INCA, 2014).    

O desenvolvimento urbano-industrial dos países tem provocado alterações no estilo de vida 

e nas relações sociais das populações, que estão diretamente relacionas ao aumento do número de 

casos da doença. A poluição do ar; a poluição ambiental; os maus hábitos de vida, como o 

sedentarismo e a alimentação desregrada e rica em gorduras; a exposição dos trabalhadores das 

                                                 
93

 “A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um grande número de 

fatores de risco. Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias 

químicas e afins) o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de 

vida)” (INCA, 2014).  
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indústrias à substâncias químicas cancerígenas; a utilização de conservantes pela indústria da 

alimentação; entre outros, expressam alguns dos fatores de risco desencadeados pelas mudanças 

impostas pelo processo civilizador capitalista.  

São exemplos de fatores de risco para o câncer provocados pelo meio ambiente, hábitos e 

estilo de vida: 

a) Tabagismo – O consumo de tabaco está diretamente relacionado ao surgimento do 

câncer de pulmão; 

b) Hábitos Alimentares – Muitos alimentos têm sido associados por pesquisadores ao 

aparecimento dos cânceres de mama, cólon, reto, próstata, estômago e esôfago. São 

exemplos os alimentos ricos em gordura; os alimentos ricos em nitrito e nitrato e os 

alimentos preservados em sal; 

c) Alcoolismo – O álcool está associado diretamente ao surgimento dos cânceres da 

cavidade bucal e de esôfago. O uso combinado do álcool e do tabaco potencializa o risco 

de câncer em outras localizações, como a faringe e a laringe supraglótica; 

d) Hábitos Sexuais – Algumas características do comportamento sexual, como por 

exemplo, a falta de higiene e a precocidade do início da vida sexual contribuem para a 

propagação de agentes sexualmente transmissíveis, como o herpevírus e o papilomavírus 

(HPV) relacionados ao câncer de colo uterino; o vírus HIV associado ao Sarcoma de 

Kaposi, câncer de língua e de reto; em pacientes portadores de AIDS; e o vírus da 

hepatite B, relacionado ao câncer de fígado; 

e) Medicamentos – Alguns medicamentos podem provocar o processo de carcinogênese, 

como por exemplo, o efeito carcinogênico da clornafazina e do melfalan; as evidências 

de que o clorambucil, o tiotepa e a ciclofosfamida são indutores de leucemias e câncer 

de bexiga, entre outros; 

f) Fatores Ocupacionais – São exemplos de cânceres associados à exposição de agentes 

cancerígenos no trabalho: mesotelioma de pleura, associado a exposição ao asbesto, 

encontrado em materiais como fibras de amianto ou cimento; câncer de bexiga, 

associado à exposição às aminas aromáticas, utilizadas na produção de tintas e 

agrotóxicos; leucemia, associada à exposição ao benzeno, encontrado nas indústrias 

siderúrgicas, utilizado como solvente de tintas e colas, entre outros; 

g) Radiação Solar – O câncer de pele está associado diretamente à radiação ultravioleta 

natural, que é o seu maior agente etiológico. É o câncer mais frequente no Brasil, 

correspondendo a 25% de todos os tumores diagnosticados em todas as regiões 

geográficas do país.  
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 Embora o fator genético exerça uma grande influência sobre a oncogênese, são raros os 

casos de cânceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Alguns 

tipos de câncer de estômago, intestino e mama parecem possuir um forte componente familiar, 

apesar de não se afastar a possibilidade de exposição dos membros da família a uma causa comum 

(INCA, 2014).  

  O tratamento do câncer é realizado, geralmente, através de cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, faz-se necessário combinar mais 

de uma modalidade de tratamento:  

a) Cirurgia – Geralmente realizada quando o tumor encontra-se localizado em condições 

anatômicas favoráveis. Em alguns tipos de câncer, devido à disseminação de células 

cancerosas, é necessário combiná-la a outra modalidade de tratamento; 

b) Radioterapia – Essa modalidade de tratamento tem o mesmo objetivo da cirurgia, que é a 

remoção do tumor, só que queimando-o. São utilizadas radiações para destruir um tumor 

ou impedir que as suas células aumentem. Pode ser utilizada em combinação com a 

quimioterapia ou outros recursos; 

c) Quimioterapia – Modalidade de tratamento que utiliza medicamentos para combater o 

tumor, aplicados na veia, ou também por via oral, intramuscular, subcutânea, tópica ou 

intratecal. Os medicamentos são levados pelo sangue a todas as partes do organismo, 

destruindo as células cancerosas que formam o tumor, e impedindo que se espalhem pelo 

organismo; 

d) Transplante de medula óssea – Modalidade de tratamento utilizada apenas para as 

doenças malignas que afetam as células do sangue. Consiste na substituição de uma 

medula óssea doente, por células normais de medula óssea, com o objetivo de 

reconstituir uma nova medula.  

Além das quatro modalidades principais descritas acima, são utilizadas ainda outras 

modalidades de terapia, como a imunoterapia; realizada através de medicamentos que visam 

reforçar as defesas imunitárias do organismo; a hormonioterapia, mediante a manipulação do 

sistema endócrino; e por fim, tratamentos auxiliares de fisioterapia, nutrição, psicologia, 

acupuntura, entre outros, que visem atenuar os efeitos da doença sobre o organismo.   

Para o combate ao câncer, existem dois tipos de prevenção: a prevenção primária, baseada 

em medidas que impeçam que o câncer se instale, através da diminuição da exposição aos fatores de 

risco e associadas aos cuidados individuais, como por exemplo, evitar o consumo de álcool e de 

tabaco; a exposição ao sol nos horários em que os raios UVA/UVB estejam mais intensos; bem 
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como a partir da ingestão de alimentos saudáveis, como frutas e legumes; da prática de esportes, 

entre outros.  

A prevenção secundária tem como objetivo a detecção e o tratamento do câncer enquanto o 

mesmo ainda esteja em estágio que permita a cura. Tem como objetivo rastrear a doença em fase 

inicial ou de latência, através de exames específicos para cada região do organismo, como a 

mamografia, o exame preventivo, o toque retal, entre outros.  

 

3.2)  Os reflexos sociais do câncer 

 

O câncer é considerado uma doença complexa que representa hoje a terceira maior causa de 

óbitos, e a segunda causa mortis por doenças (MS), atrás apenas das doenças cardiovasculares e das 

mortes causadas por fatores externos. Como já abordado no início do presente capítulo, atualmente 

existem mais de duzentas doenças agrupadas sob o nome de câncer, todas resultantes do 

crescimento desordenado de alguma célula do corpo. Como todo corpo é formado por células, o 

câncer pode surgir em qualquer parte dele, em qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, da 

raça, ou da condição socioeconômica.  

Minayo (2004) considera que o campo da oncologia não se aparta da realidade social. Para a 

autora, a saúde é uma problemática compartilhada por todos os segmentos sociais. No entanto, as 

condições de vida e trabalho qualificam de forma diferenciada a maneira pela qual as classes e seus 

segmentos pensam, sentem e agem a respeito dela (MINAYO, 2004).  

É necessário, portanto, entendermos “o processo saúde-doença, como resultante das 

variáveis econômicas, sociais, culturais, políticas, enfim, como resultado das determinações 

históricas” (SANTOS et. al, 2012, p.258).  

Nesse sentido, não devemos perder de vista que o processo de adoecimento por câncer 

contempla questões particulares e individuais, mas também coletivas, principalmente às que dizem 

respeito à organização e acesso ao SUS. Sobre as questões particulares, destacam-se as implicações 

físicas, emocionais, sociais e econômicas, comprometimentos que impactam o cotidiano de vida dos 

portadores e seus familiares, suas relações de trabalho e relações sociais (SANTOS et. al, 2012).  

Santos et. al. (2012) consideram que muito embora a política pública de saúde tenha se 

constituído enquanto um campo de expressão das desigualdades sociais no país, ela tem se 

apresentado também enquanto espaço de conquistas para o enfrentamento dessas questões. Dessa 

forma, a mesma “torna-se espaço de luta para o acesso da população usuária do SUS aos direitos 
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sociais, quando as suas precárias condições de vida são potencializadas pelo fenômeno do 

adoecimento” (Santos et. al., 2012, p.259).  

Por ter causas diversas e desconhecidas, o câncer é uma doença que assusta o seu portador e 

toda sua rede de relacionamentos. Traz em sua história o estigma de uma época na qual não tinha 

cura. As associações feitas a ela relacionam-se ao sofrimento, à dor e, principalmente, à morte. 

Assim, a própria palavra câncer provoca medo e este medo impede ou retarda a busca de 

informações concretas. Os portadores da doença baseiam-se, dessa forma, em situações presentes 

no senso comum. São, geralmente, situações nas quais o tratamento não obteve sucesso, seja pela 

agressividade do câncer, seja pela demora no início do tratamento especializado ou pela ausência de 

condições para fazê-lo.  

A patologia do câncer traz implicações de diferentes naturezas para quem vive a experiência 

desta enfermidade, podendo determinar uma série de limitações e reflexos sociais para seu portador, 

como por exemplo, a exclusão do mundo do trabalho, a possibilidade de necessitar de ajuda alheia 

para tarefas rotineiras e o comprometimento da vida sexual.   

São identificados reflexos físicos, sociais e emocionais em qualquer uma das fases do ciclo 

de vida das pessoas. Esses reflexos, ao interagirem em seus respectivos contextos de vida, 

acarretam obstáculos para o portador da doença e para a sua dinâmica familiar (SANTOS et. al, 

2012).  

São exemplos desses reflexos em fases distintas do ciclo de vida: 

 

A doença instalada gera significativas alterações na estrutura de vida da criança e 

do adolescente e de suas famílias, envolvendo os padrões de sociabilidade, estudo, 

lazer, independência e autonomia, condições necessárias para um natural 

desenvolvimento. Na fase adulta o desdobramento ocorre, principalmente, no 

âmbito das relações sociais, como o trabalho, a família, o lazer e as afetivas. 

Destacamos a questão da mulher nesse processo, pelo seu caráter histórico, voltado 

para o cuidado. O seu adoecimento, via de regra, atinge a organização dos papéis 

domésticos, em especial quando sobre a ela recai toda responsabilidade do 

provimento e da subsistência familiar (SANTOS et. al, 2012, p. 268-269).  

 

 

Como reflexos físicos apresentados pela doença, podemos citar os impostos pelo próprio 

tratamento. Os tumores visíveis; as deformações; a queda de cabelo; o emagrecimento acentuado ou 

o inchaço; a utilização de bolsas de colostomia; entre outros, podem gerar reflexos emocionais em 

seus portadores, como o constrangimento e seu respectivo isolamento do convívio social e baixa 

autoestima.  
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A pessoa portadora de câncer em tratamento, ou especialmente em estágio avançado, 

apresenta vários sintomas, que são responsáveis pelo sofrimento e perda da qualidade de vida. 

Nesse sentido, torna-se necessária uma avaliação detalhada dos vários aspectos de sua vida, física, 

cultural, emocional, espiritual, social e econômica. Nesse momento é de suma importância que o 

paciente seja acompanhado por uma equipe multiprofissional, especializada, que servirá de suporte 

para ele e para os seus familiares. 

Em grande parte dos casos, os portadores da doença chegam às instituições de tratamento 

especializado, já com a doença em estágio avançado, quando nada mais pode ser feito para a sua 

remissão. Isso não significa que o paciente não deva mais ser assistido pela equipe de saúde, pelo 

contrário, nesse momento o usuário deve receber um tratamento tão qualificado quanto aqueles que 

buscam a remissão da doença. O atendimento destinado passa de curativo para paliativo e, sempre 

que possível, tenta eliminar os sintomas apresentados pelos pacientes, de forma a reduzir e aliviar 

sofrimentos desnecessários e oferecer maior conforto e segurança aos familiares.  

Este usuário precisa receber o máximo de informação possível, tendo a liberdade de se 

comunicar com os membros da equipe sempre que necessário. Além disso, deve ser ouvido, 

entendido e respeitado. Deve ser levada em consideração toda a angústia vivida por ele, o medo da 

perda da família, da perda da força física, do seu papel social e principalmente o medo do 

desconhecido: a morte.  

Uma questão que merece ser problematizada refere-se às diferenças no relacionamento 

familiar vividas pelas classes
94

 no enfrentamento da doença. Nas classes empobrecidas, é comum 

presenciarmos, em muitos casos, a necessidade de algum membro da família, principalmente 

adolescentes, precisarem trabalhar para complementar a renda familiar, que é consumida muitas 

vezes, pelo alto custo do tratamento, que nem sempre é custeado integralmente pelo SUS; ou pelo 

fato de o portador de câncer possuir um emprego informal ou precarizado, que não lhe assegura 

uma proteção social mínima (SOARES, 2006).  

Nas classes mais ricas, em que grande parte dos portadores de câncer possuem plano de 

saúde, embora exista uma facilidade de acesso aos tratamentos e ao seu financiamento, muitas vezes 

a reação do portador de câncer supera as desigualdades de classe, principalmente no tocante aos 

reflexos emocionais gerados pela doença.   
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 Para aprofundar o tema: SOARES, Maurício Caetano M. Câncer – a construção de uma nova era. In: Congresso 

Mundial de Saúde Coletiva, 11; Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 8. 2006. Rio de Janeiro. CD-ROM. ANAIS. 

Rio de Janeiro: ABRASCO, 2006.  
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3.3) A epidemiologia do câncer 

 

Diversos estudos têm demonstrado que o número de casos de câncer tem aumentado 

consideravelmente em todo o mundo, principalmente a partir do último século, configurando-se na 

atualidade, como um problema de saúde pública mundial (GUERRA et. al, 2005).  

A frequência da distribuição dos tipos de cânceres tem se apresentado de forma variável, ou 

seja, de acordo com as características de cada região, o que tem demandado estudos de natureza 

geográfica nos padrões da doença, para o seu adequado controle. É importante observar que para 

além do aspecto médico e biológico, os estudos epidemiológicos do câncer, expressam ainda as 

condições de vida das populações e o desenvolvimento das sociedades (KLIGERMAN, 1999).   

Dados de 2013 do INCA apontam que 7,6 milhões de pessoas morrem todos os anos no 

mundo devido ao câncer. Dessas mortes, 4 milhões são prematuras, de pessoas entre 30 e 69 anos. 

De acordo com os órgãos ligados ao estudo do câncer
95

, se não forem feitas mudanças nas políticas 

de tratamento da doença, até 2025 o número anual de mortes prematuras deve subir para 6 milhões 

(INCA, 2013).  

Muito embora as taxas de incidência
96

 do câncer sejam ainda elevadas nos países 

desenvolvidos, estudos de 2013, da OMS, apontam que dos 13 milhões de novos casos de câncer 

diagnosticados todos os anos no mundo, ou seja, mais de dois terços desses novos casos e das 

mortes acontecem em países em desenvolvimento, nos quais a incidência da doença continua a 

crescer em níveis alarmantes, o que se explica, em parte, pelo envelhecimento populacional e pela 

fragilidade das políticas de atendimento aos portadores de câncer.  

Para o entendimento da incidência do câncer nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento, recorremos aos estudos de Guerra et. al (2005) que inferem que:  

 

O processo global de industrialização, ocorrido principalmente no século passado, 

conduziu a uma crescente integração das economias e das sociedades dos vários 

países, desencadeando a redefinição de padrões de vida com uniformização das 

condições de trabalho, nutrição e consumo. Paralelamente, deu-se uma significativa 
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 “De acordo com a União Internacional para o Controle do Câncer (UICC, na sigla em inglês) e a Agência 

Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc), ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,5 milhão de mortes 

prematuras por câncer poderiam ser evitadas todos os anos. O dado, divulgado dia 4, Dia Mundial do Câncer, aponta 

que para evitar essas mortes, é preciso estabelecer medidas para alcançar as metas estabelecidas OMS para 2025” 

(INCA, 2014).  

 
96

 No Brasil, o câncer tem suas incidências registradas, particularmente, pelo Registro de Câncer de Base Populacional 

(RCBP). Existem atualmente 22 RCBP’s implantados no país, os quais diferem em qualidade de informação em virtude 

de resolutividade diagnóstica e coberturas variáveis. No entanto essas informações podem oferecer subsídios para os 

gestores locais bem como apontar para a melhoria do sistema de informações em câncer (INCA, 2014). 
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alteração na demografia mundial, devido à redução nas taxas de mortalidade e 

natalidade com aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional 

(GUERRA et. al, 2005, p.228). 

 

 

Com esse processo de reorganização global, ocorrem mudanças significativas nos padrões 

de saúde-doença dos países desenvolvidos. Esse processo caracterizou-se pela diminuição das taxas 

de doenças infecciosas, e do aumento concomitante das taxas de doenças crônico-degenerativas, 

como é o caso do câncer.  

Na América Latina observou-se o aumento das taxas de doenças crônico-degenerativas e, ao 

contrário dos países desenvolvidos, as taxas de doenças infecciosas, como HIV, dengue, 

tuberculose, entre outras, continuou elevado. Tal processo, pode ser explicado pela pobreza, que 

ainda apresenta índices muito elevados na região, e também pelas mudanças colocadas pelo 

processo de industrialização à condição nutricional dessas populações, que colabora para a 

prevalência de doenças crônicas, como o câncer e as doenças cardiovasculares, por exemplo 

(GUERRA, et. al, 2005).  

Kligerman (1999) aponta em seus estudos que o câncer é uma consequência da sociedade 

industrial, na medida em que o aumento da expectativa de vida das populações concorre 

diretamente para uma maior incidência de neoplasias malignas sobre a mesma. No caso brasileiro, 

estudos descortinam diferenças regionais e por sexo em relação ao envelhecimento populacional, 

que ocorre em maior grau nas mulheres e nas regiões mais desenvolvidas do país (KLIGERMAN, 

1999).  

Kligerman (1999) considera também que o câncer é um indicador importante dos diferentes 

graus de desenvolvimento regional do país, na medida em que “os tumores próprios dos adultos 

jovens (câncer de boca, de pênis e do colo uterino, por exemplo) são mais encontrados nas regiões 

menos desenvolvidas, porque são mais relacionados com baixas condições socioeconômicas” 

(KLIGERMAN, 1999, p.1).  

Em relação à diferenciação por sexo, observa-se que embora as mulheres adoeçam mais, as 

mesmas morrem menos de câncer do que os homens. Isso se explica porque geralmente os mesmos 

desenvolvem cânceres mais letais, como os de pulmão e de estômago
97

.  
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 Ao se analisar a incidência por localização de tumores, e tomando, por exemplo, o câncer de estômago e pulmão entre 

os homens, observa-se que ambos comportam-se em colunas diametralmente opostas entre cidades ao norte ou ao sul do 

Brasil. Estudos têm apontado que o câncer de estômago e um indicador da situação da saúde de regiões menos 

desenvolvidas, ao passo que o de pulmão, das mais desenvolvidas. A mesma análise e dedução aplica-se às mulheres, 

considerando os cânceres de colo uterino e de mama, respectivamente, no lugar dos de estômago e pulmão 

(KLIGERMAN, 1999).  
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O câncer é também um indicador importante da assistência médica e da qualidade da 

assistência prestadas, principalmente, pelo SUS. Um bom exemplo refere-se aos casos em que 

pessoas com a doença em estágio avançado, e muitas das vezes incurável, chegam aos hospitais.  

Como exemplo, podemos citar o câncer de boca e de colo uterino, que são de fácil 

diagnóstico, e que estão associados em grande parte às populações mais pobres. Esses tipos de 

cânceres teriam um diagnóstico mais precoce, caso essas populações empobrecidas tivessem melhor 

instrução e melhor acesso à assistência médica e odontológica.   

O mesmo ocorre com o câncer de mama, que possui um diagnóstico mais complexo. Os 

diagnósticos avançados desse tipo, geralmente estão associados às dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde, à falta de prevenção, e à qualidade da assistência médica prestada, que muitas 

das vezes é insuficiente para que a doença seja tratada logo no início.  

A assistência oncológica no Brasil é também um bom indicador das contradições regionais 

existentes no país e dos conflitos de interesses que permeiam o SUS: a atenção primária
98

, 

predominantemente pública, de menor custo e maior resolubilidade, poucas vezes articula-se com o 

nível terciário, majoritariamente privado, de maior custo e menor resolubilidade (KLIGERMAN, 

1999).  

Sobre a prevalência dos tipos de câncer no Brasil, Guerra et. al (2005), apontam que: 

 

De acordo com os dados de dez registros de câncer de base populacional do Brasil, 

os tumores mais frequentes no país são próstata, pulmão, estômago, cólon e reto e 

esôfago na população masculina. Em mulheres, predomina o câncer de mama, 

seguido pelos cânceres de colo uterino, cólon e reto, pulmão e estômago 

(GUERRA et. al, 2005, p. 229).  

  

 

Quase dez anos após o estudo acima, dados da publicação “Estimativa 2014 - Incidência de 

Câncer no Brasil”, do Ministério da Saúde e do Inca, apresentados em Brasília em 27 de Novembro 

de 2013, Dia Nacional de Combate ao Câncer, preveem que em 2014, o Brasil deverá ter cerca de 

576 mil novos casos de câncer diagnosticados
99

; e apresentam um diagnóstico parecido quanto à 
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 O modelo de atenção à saúde centra-se em níveis de complexidade dos serviços. Hierarquicamente, compõe-se da 

atenção primária ou básica; atenção secundária e terciária, ou de média e alta complexidade. A atenção primária deveria 

ser a porta de entrada no sistema, atuando como “filtro”, e resolvendo a maior parte das necessidades de saúde da 

população, ordenando a demanda por serviços de maior complexidade, como por exemplo, os de atenção oncológica. 

No entanto, sabemos que na realidade, não é isso que acontece. Devido à fragilidade da política de saúde atual, 

perpassada por projetos antagônicos em disputa, muitas vezes, a atenção básica ou primária não é capaz de solucionar 

problemas simples de saúde, sobrecarregando, dessa forma, a média e alta complexidade.  

 
99

 São esperados 576.580 novos casos de câncer para 2014 e também para 2015 (as estimativas são feitas a cada dois 

anos). À exceção do câncer de pele não melanoma, são esperados 394.450 novos casos de câncer, sendo 190.520 (48%) 

entre as mulheres, e 203.930 (52%) entre os homens (INCA, 2014).  
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incidência dos tumores mais frequentes no país, com ligeiras alterações em relação às últimas 

estatísticas.  

A tabela abaixo demonstra estimativas para o ano de 2014, das taxas brutas de incidência 

por cem mil habitantes, e do número de casos novos, de acordo com o sexo e a localização primária 

da doença no Brasil.  

 

 

Figura: Estimativas de casos novos de câncer para o Brasil em 2014. 

Fonte: INCA, 2014. 

 

A análise atenta dos dados nos permite concluir que desses casos, os tipos de cânceres que 

mais atingirão a população brasileira em 2014, serão os de pele (182 mil casos), de próstata (68,8 

mil casos), de mama (57,1 mil casos), de intestino (33 mil casos) e de pulmão (27 mil casos).  

Esse estudo, realizado em 2013, permitiu observar alguns dados importantes por sexo: o 

câncer de mama, acompanhando as estimativas mundiais, continua sendo o mais incidente para o 

sexo feminino. Tendo em vista o sucateamento e a insuficiência de mamógrafos, principalmente em 

cidades de pequeno porte, o método de prevenção secundária baseado no rastreamento populacional 

através do exame de mamografia, continua sendo um grande desafio para o diagnóstico desse tipo 

de câncer.  
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Já o câncer de colo de útero passou a ser o terceiro, e não mais o segundo mais incidente 

entre as mulheres, à exceção do de pele não melanoma
100

. De acordo com o INCA (2013), essa 

situação reflete que iniciativas para a prevenção e a detecção do câncer de colo de útero vêm 

apresentando bons resultados, principalmente nas populações mais empobrecidas.  

Em relação ao sexo masculino, observa-se queda da incidência do câncer de pulmão em 

relação a estudos anteriores, no entanto, sem mudanças significativas no ranking. Os cânceres mais 

prevalentes para o sexo masculino continuam sendo os de próstata, pulmão, cólon e reto, estômago 

e cavidade oral.  

A tabela abaixo aponta estimativas para o ano de 2014 para a Região Sudeste, na qual o 

nosso estudo se inscreve.  

 

 

   Figura: Estimativas de casos novos de câncer para a região sudeste em 2014. 

   Fonte: INCA, 2014. 

 

Em relação às regiões do Brasil, a região sudeste é a que deve ter o maior número de casos 

(299,7 mil), seguida das regiões sul (116,3 mil), nordeste (99 mil), centro-oeste (41,4 mil) e norte 

(20 mil). O número maior de casos na Região Sudeste reflete o fato de a mesma ser a mais populosa 
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 “É o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. 

Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado precocemente. Entre os tumores de pele, o tipo não melanoma é o 

de maior incidência e mais baixa mortalidade. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, sendo 

relativamente raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas anteriores. Pessoas de 

pele clara, sensível à ação dos raios solares, ou com doenças cutâneas prévias são as principais vítimas” (INCA, 2014). 
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do país; e também, de acordo com a Coordenação de Vigilância do INCA, os casos tendem a serem 

maiores nessa região, devido ao envelhecimento da população ser maior no sudeste do que nas 

outras regiões do país.   

São observadas diferenças regionais, como por exemplo, uma maior incidência do câncer de 

colo de útero na região norte. No sexo masculino, o câncer de estômago é o segundo mais 

prevalente nas regiões norte e nordeste, o que pode ser explicado pelas condições socioeconômicas 

e às técnicas de conservação dos alimentos, como a salga e a defumação (INCA, 2014).  

Nas regiões centro-oeste e sul, o segundo câncer mais incidente é o de pulmão, e na região 

sudeste, o de cólon e reto. Um fato que merece destaque refere-se às leucemias, que aparecem como 

quarto tipo mais incidente na região norte, mas que figuram como o décimo na classificação geral 

das taxas brutas (INCA, 2014).  

São apresentadas abaixo, estimativas para os casos novos de câncer para o ano de 2014, no 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

            

      Figura: Estimativas de casos novos de câncer para o Estado do RJ em 2014. 

      Fonte: INCA, 2014. 

 

Os dados apresentados revelam que o Estado do Rio de Janeiro segue a mesma tendência do 

restante do país, apresentando índices mais elevados para os cânceres de mama e próstata, após o 

câncer de pele do tipo não melanoma. A mesma tendência é observada em relação ao câncer de colo 
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de útero, que assume a terceira posição, atrás do câncer de cólon e reto. No sexo masculino, a 

prevalência do câncer de cólon e reto também assume a segunda posição.  

Como o câncer de próstata tem como um dos principais fatores de risco a idade, 62% dos 

casos diagnosticados da doença ocorrem em homens com 65 anos ou mais. Estudos do INCA 

apontam que “com o aumento da expectativa de vida mundial, é esperado que o número de casos 

novos de câncer de próstata aumente cerca de 60% até o ano de 2015” (INCA, 2014, p.33).  

Alguns fatores que explicam o aumento da incidência do câncer de próstata no Brasil ao 

longo dos anos estão relacionados ao aumento da expectativa de vida; à evolução dos métodos 

diagnósticos; e à disseminação do rastreamento do câncer de próstata com PSA
101

 e toque retal 

(INCA, 2014).  

Em relação ao câncer de mama, cabe destacar que é o tipo de câncer que mais atinge as 

mulheres, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento
102

. É a maior 

causa de morte por câncer em mulheres no mundo. “Nos últimos 40 anos, a sobrevida vem 

aumentando nos países desenvolvidos e, atualmente, é de 85% em cinco anos, enquanto, nos países 

em desenvolvimento, permanece com valores entre 50% e  60%” (INCA, 2014, p. 34).  

A prevenção primária é uma importante aliada no controle da doença, já que 30% dos casos 

de câncer de mama podem ser evitados com a realização de atividades físicas, alimentação 

balanceada, manutenção do peso, entre outras.  

Como prevenção secundária, no Brasil, recomenda-se a realização da mamografia a cada 

dois anos para mulheres entre 40 e 59 anos, bem como o exame clínico das mamas a partir dos 40 

anos. Para mulheres que possuem risco elevado de desenvolver a doença relacionado ao histórico 

familiar, recomenda-se o exame clínico das mamas e a realização da mamografia anualmente, a 

partir dos 35 anos.  
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 O PSA ou Antígeno prostático específico é uma enzima (glicoproteína) com algumas características de marcador 

tumoral ideal, sendo utilizado para diagnóstico, monitorização e controle da evolução do carcinoma da próstata (ou 

câncer de próstata). 

 
102

 O câncer de mama é a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do câncer de 

pulmão, e a primeira causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento (INCA,2014).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_de_pr%C3%B3stata
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3.4) A atenção à saúde na área oncológica no Brasil  

 

O aumento significativo do número dos casos de câncer na Europa e nos Estados Unidos fez 

o governo Epitácio Pessoa adotar, em 1920, a inclusão de propostas para uma política anticâncer
103

 

na legislação sanitária brasileira. A partir do Decreto nº 14.354 proposto por Carlos Chagas, passou 

a ser incluída uma rubrica específica para o câncer nos impressos de óbito, com vistas à produção 

de alternativas sanitárias eficientes (INCA, 2006). Essa medida constituiu-se, portanto, como um 

dos primeiros registros da atuação do Estado sobre a doença no país.  

Nesse sentido, o câncer deixou de ser visto como um problema exclusivo da área médica, 

constituindo-se também enquanto um problema de saúde pública
104

 no país. Nesse mesmo período, 

surgiram novas tecnologias no combate ao câncer, como as eletrocirurgias e os Raios-X e radium, 

impulsionando lentamente a profilaxia do câncer no Brasil, modificando o paradigma de 

“incurável” para “recuperável”. Em 1922 foi inaugurado no país o primeiro centro de combate ao 

câncer, que era privado: o Instituto de Radium, em Belo Horizonte (INCA, 2006).  

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer:  

 

Somente no início da década de 30, no Governo Provisório, viriam os 

investimentos na construção de um aparato hospitalar para tratamento e estudo do 

câncer. Em 1937, Getúlio Vargas assina o decreto-lei nº 378 criando o Centro de 

Cancerologia, no Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal, no Rio de 

Janeiro, embrião do Instituto Nacional de Câncer, que seria inaugurado no ano 

seguinte pelo próprio Getúlio Vargas e Mario Kroeff, já no período do Estado 

Novo (INCA, 2006, p. 13).  

 

 

Em 1941 é criado o Serviço Nacional de Câncer (SNC), com o objetivo de organizar e 

controlar a campanha do câncer no Brasil, conforme o Decreto-Lei nº. 3.643. Além de coordenar 

ações em estados e municípios, caberia ao SNC incentivar a criação de organizações privadas, que 

com o passar do tempo, ganhariam o território nacional.  

A partir de 1946, com a nova definição de saúde proposta pela recém-criada OMS ─ 

completo bem-estar físico, mental e social, deixando de consistir apenas em ausência de doença ─ o 
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 Os dados referentes à população do então Distrito Federal subsidiariam o primeiro plano anticâncer brasileiro, 

apresentado pelo obstetra Fernando Magalhães no Primeiro Congresso Nacional dos Práticos, em setembro de 1922, no 

contexto das comemorações pelo Centenário da Independência. Além dos primeiros números, ainda que precários, 

colhidos nas Casas de Misericórdia, Magalhães apontaria de maneira pioneira, a partir de sua constatação em operários, 

a relação entre câncer e substâncias como alcatrão, resinas, parafinas, anilinas (INCA, 2006, p.12).  

 
104

 A partir dos anos 20, influenciados por políticas anticâncer positivas nos países desenvolvidos, principalmente 

França e Alemanha, pesquisadores como Eduardo Rabello, Mario Kroeff e Sérgio Barros de Azevedo, começariam a 

pensar o câncer como um processo sanitário gerenciado pelo Estado (INCA, 2006, p. 13).  



109 

 

 

SNC passa a utilizar essa informação como estratégia de prevenção, com o intuito de obter 

diagnóstico precoce da doença. Com isso, a partir de 1951, as políticas de combate ao câncer se 

expandem no país, permitindo “a conclusão do hospital-instituto central (INCA), sede do SNC, no 

Rio de Janeiro, inaugurado em agosto de 1957 por Juscelino Kubitschek e Ugo Pinheiro 

Guimarães” (INCA, 2006, p. 14).  

 

O fortalecimento do papel do SNC e o aprimoramento dos conceitos fariam com 

que os mentores da política anticâncer começassem a pensar na epidemiologia do 

câncer levando em consideração as condições ambientais, a extensão territorial e os 

contrastes do país. Ao mesmo tempo, gerava-se a certeza entre especialistas de que 

os sintomas eram a fase tardia do câncer, o que fundamentaria a discussão para a 

difusão de clínicas de prevenção e diagnóstico (INCA, 2006, p. 14).  

 

 

A partir do êxito das iniciativas do SNC e do INCA, a partir de 1965, passaram a serem 

realizadas reuniões anuais com representantes vinculados à campanha anticâncer, com o objetivo de 

formular uma política unificada em todo o território brasileiro, culminando com a 

institucionalização da Campanha Nacional de Combate ao Câncer, a partir do Decreto nº. 61.968, 

de dezembro de 1967. 

Em fins de 1960, com o renascimento do conceito de medicina liberal, há um retrocesso no 

debate do câncer no país, quando o mesmo volta a ser entendido enquanto um problema individual. 

O INCA, braço executivo do SNC, é transferido para o Ministério da Educação, abrindo portas para 

a iniciativa privada.  

Com o fortalecimento do setor privado em detrimento do público, o SNC é extinto em 1970, 

que é transformado pelo Decreto nº. 66.623 em Divisão Nacional de Câncer, de caráter técnico-

normativo, administrada de Brasília e vinculada à Secretaria de Assistência Médica.  

A Constituição Federal de 1988 altera de forma significativa a estrutura sanitária brasileira, 

caracterizando as ações e serviços de saúde como de relevância pública. De acordo com a Carta 

Magna de 1988, a atenção à saúde no Brasil é de acesso universal, ou seja, todo cidadão brasileiro 

tem direito ao atendimento no âmbito do SUS. Dessa forma, pela legislação existente, é o 

Ministério da Saúde no Brasil que deve garantir o atendimento integral a qualquer portador de 

câncer
105

.  
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 O SUS financia o tratamento especializado do câncer como um todo, ou seja, tratamento cirúrgico, radioterapia, 

quimioterapia, iodoterapia (indicada para caso de carcinoma diferenciado da tireoide) e transplantes. O tratamento 

cirúrgico, os transplantes e a iodoterapia, via Autorização para Internação Hospitalar (AIH); as radioterapia e 

quimioterapia via Autorização para Procedimento de Alta Complexidade (APAC), majoritariamente (MS, 2012, p. 7).  
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A integralidade, apresentada na Constituição de 1998, traduz-se em um conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde (atenção básica e atenção 

especializada de média e alta complexidade). Um atendimento integral deve proporcionar ao 

usuário todos os cuidados que o mesmo necessita para a cura ou o controle da sua enfermidade. A 

integralidade é um dos princípios norteadores da atenção ao câncer, considerando que a grande 

maioria dos tipos de câncer só podem ser tratados, de modo resolutivo, a partir da 

complementaridade de diversas modalidades de tratamento.      

Segundo a lei 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, em seu Artigo 2º: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.   

Ainda em relação à mesma lei, o artigo 3º infere que:  

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 

de saúde da população expressam a organização social e econômica do País (Lei 

8.080, 19/09/1990).  

 

 

Como sabemos, a saúde foi a área que mais obteve sucesso em relação à garantia dos 

direitos sociais na legislação brasileira. Este fato refletiu-se na Constituição Federal de 1988, tendo 

sido fruto de lutas populares e sindicais envolvidas no movimento de Reforma Sanitária, que trouxe 

uma nova perspectiva no tratamento da saúde, entendendo-a como resultante das condições 

objetivas de vida dos indivíduos e da inserção dos mesmos nas relações de produção que estruturam 

a sociedade, ou seja, como uma expressão da questão social. A carta de 1988 universalizou o direito 

à saúde, garantindo o pleno acesso aos serviços, sem qualquer critério de discriminação ou 

exclusão. 

Com vistas à reorganização da atenção oncológica no Brasil, o INCA institui a partir da 

Portaria GM/MS nº. 3.535
106

, de 02/09/1998, responsável pela alta complexidade em oncologia no 
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  A Portaria nº 3.535, de 02 de Setembro de 1998 estabelece critérios para o cadastramento dos Centros de 

Atendimento em Oncologia (CACON), visando garantir atendimento integral aos pacientes; estabelecimento de uma 

rede hierarquizada dos Centros que prestam atendimento pelo SUS a esses pacientes; e atualização dos critérios 

mínimos para cadastramento dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia. Define ainda parâmetros de casos 

novos, atuais e a necessidade de serviços para instrumentalizar o atendimento planejamento da cobertura assistencial 

(BRASIL, 2002 d).  
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SUS, o Projeto Expande, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde no ano 2000. O objetivo do 

referido projeto era romper com o atual modelo de assistência oncológica, ampliando a cobertura a 

partir da realidade epidemiológica de cada região, estimando uma expansão do acesso à atenção 

oncológica para mais de 14 milhões de brasileiros.   

O Projeto Expande tem como premissas três critérios orientadores: validade social (máxima 

cobertura possível), validade estratégica (atendimento a áreas pouco cobertas) e validade política 

(integralidade de ações, integração de serviços e articulação pactuada de todos os envolvidos). 

Em 8 de Dezembro de 2005, A Portaria nº 2.439/GM “institui a Política Nacional de 

Atenção Oncológica
107

, que contempla a Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, 

Reabilitação e Cuidados Paliativos, devendo ser implantada em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão”. A proposta estabelece que a Política 

Nacional de Atenção Oncológica deva ser organizada de forma articulada com o Ministério da 

Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios, determinando o prazo de doze 

meses para a reorganização dos setores. São objetivos estratégicos: a redução da incidência, redução 

da mortalidade e aumento da qualidade de vida.  

A partir da aprovação desta Portaria ficaram revogadas as normativas anteriores, que 

regulamentavam a atenção oncológica: Portarias nº. 3.535/1998, nº. 1.478/1999
108

 e nº. 

1.289/2002
109

.  

São previstas estratégias para os três níveis de governo e complexidade, para a promoção, 

prevenção, diagnóstica e tratamento do câncer; no entanto, não se observam medidas em relação a 

equipamentos de saúde para o combate à doença. O que se verifica é apenas a divisão de 

competências entre as esferas de governo, não fazendo menção a medidas práticas que devam ser 

tomadas pelos entes federados. 

Em relação às atribuições dos entes federados na atenção oncológica, cabe ao Ministério da 

Saúde definir normas nacionais; prover recursos; regular o sistema; elaborar políticas; definir o 
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 Ver em http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-2439.htm . Acesso em 10/04/2014. 

  
108

 A Portaria nº 1.478 foi emitida pelo então Ministro José Serra, no ano de 1999, criando as Centrais de Regulação da 

Assistência Oncológica em todos os estados nacionais, coordenadas e sob a responsabilidade das Secretarias Estaduais 

de Saúde e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema (BRASIL, 2002e).  Elas “têm por objetivo nortear a assistência 

a ser prestada, orientar os pacientes, controlar a prestação de serviços, realizar a estimativa de casos novos anuais de 

câncer e de necessidade de serviços, organizar o sistema de atenção oncológica, hierarquizando os serviços de acordo 

com seu nível de complexidade, estabelecendo, claramente, as portas de entrada do sistema” (NOGUEIRA, 2003, 

p.110).  

 
109

 Ver em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_oncologica.pdf . Acesso em 

10/04/2014. 

 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-2439.htm%20.%20Acesso%20em%2010/04/2014
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_oncologica.pdf%20.%20Acesso%20em%2010/04/2014
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_oncologica.pdf%20.%20Acesso%20em%2010/04/2014
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tabelamento dos procedimentos ofertados pelo SUS; e gerenciar sistemas nacionais de informações, 

estabelecendo estratégias que diminuam as diferenças regionais (MS, 2012).  

Aos Estados e municípios, descentralizadores dos serviços, cabem identificar suas 

necessidades de acordo com a sua regionalização; disponibilizar a assistência aos pacientes; 

credenciar/descredenciar
110

 serviços e estabelecimentos de saúde; além de controlar tais serviços e 

estipular cotas, entre outras ações (MS, 2012).  

A Portaria nº 2.439/GM de 8 de Dezembro de 2005 deve ser analisada enquanto uma 

resposta na área oncológica às Diretrizes Operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão, pactuados entre o Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS; que visa dividir 

responsabilidades entre os entes federados nos campos da atenção e gestão do SUS, promovendo  

inovações no processos e instrumentos de gestão.  

A atenção oncológica passa então a ser norteada pelo princípio da regionalização. No 

entanto, após quase uma década da publicação da portaria, o que observamos são ações pontuais e 

focalizadas, que não universalizam o acesso dos portadores de câncer, na medida em que grande 

parte deles ainda não possuem condições de acesso aos serviços ofertados na atenção oncológica. 

Isso ocorre, tendo em vista que grande parte dos serviços ainda não se encontram disponibilizados 

em muitas regiões. 

Embora sejam observados avanços e medidas importantes para o controle do câncer no 

Brasil, o mesmo ainda encontra-se ancorado na ênfase hospitalocêntrica, pautado na assistência 

terapêutica superespecializada, desconectado de ações de controle efetivas para a redução da 

mortalidade, como a promoção da saúde, as prevenções primária e secundária e a detecção em fase 

pré-clínica ou inicial (MS, 2012).  

A Portaria nº 2.439/GM define que a rede de atenção oncológica
111

 será composta por 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), Centros de Assistência 
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 Os hospitais habilitados como UNACON ou CACON são indicados, na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, 

pelos respectivos gestores municipais e estaduais, que encaminham a indicação do credenciamento (ou 

descredenciamento) para o gestor federal avaliar e proceder à sua habilitação (ou desabilitação). A Portaria SAS/MS 

741, de 19 de dezembro de 2005 estabelece normas para o credenciamento/habilitação de UNACON e CACON (MS, 

2012).  

 
111

 “A alta complexidade na Rede de Atenção Oncológica inclui hospitais habilitados, como Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e 

aqueles estabelecimentos de saúde não hospitalares autorizados, como Serviços Isolados de Radioterapia, que, como os 

de Quimioterapia, vêm, desde 2005, integrando-se a hospitais para a sua habilitação conjunta como Unacon, como 

complexo hospitalar” (MS, 2012, p.2).  

 



113 

 

 

de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
112

 e Centros de Referência de Alta Complexidade 

em Oncologia. 

Entende-se por UNACON o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta 

complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil.  

São serviços específicos obrigatórios para as Unacons: a) Cirurgia: cancerologia clínica; 

cirurgia geral/coloproctologia; ginecologia/mastologia; urologia; b) Oncologia Clínica: 

Quimioterapia para adultos; c) Radioterapia: Própria ou referenciada (INCA, 2010).  

Por CACON, entende-se o hospital que possua as condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta 

complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer. Ele é 

responsável pela confirmação diagnóstica, estadiamento, assistência ambulatorial e hospitalar, 

atendimento das emergências oncológicas e cuidados paliativos, para pacientes fora de 

possibilidade terapêutica.  

São serviços específicos obrigatórios para os Cacons: a) Cirurgia: cancerologia cirúrgica; 

cirurgia geral/coloproctologia; ginecologia/mastologia; urologia; cabeça e pescoço; torácica; 

plástica; b) Oncologia Clínica: Quimioterapia para adultos; c) Serviço de Hematologia; d) 

Radioterapia: Própria para procedimento de teleterapia superficial e profunda; Sistema de 

planejamento computadorizado tridimensional; Braquiterapia de baixa, média ou alta taxa de dose 

(INCA, 2010).  

O Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia é um CACON que exerce o 

papel auxiliar, de caráter técnico, ao SUS nas políticas de Atenção Oncológica. Um exemplo é o 

INCA, um instituto federal do Ministério da Saúde, e ao mesmo tempo um prestador de serviços na 

área oncológica do SUS, sob a gestão da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro.  

A Portaria GM/MS nº 2.439/2005 estabelece que o INCA seja o Centro de Referência de 

Alta Complexidade do Ministério da Saúde, para auxiliar na formulação e na execução da Política 

Nacional de Atenção Oncológica, atuando nas áreas de promoção da saúde; prevenção do câncer; 

diagnóstico e tratamento do câncer; ensino; pesquisa e informação sobre o câncer.  

O Decreto Presidencial nº. 5.974, de 29 de novembro de 2006, constitui o INCA como uma 

unidade integrante da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), vinculada, técnica e 
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 “Os estabelecimentos de saúde habilitados como UNACON ou CACON devem oferecer assistência geral, 

especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento. A assistência 

especializada abrange sete modalidades integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia 

(oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos” (MS, 

2012, p. 5).  
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administrativamente ao Ministro de Estado da Saúde. São suas atribuições: a) Assistir ao Ministro 

de Estado na formulação da Política Nacional de Atenção Oncológica: promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos; b) Planejar, organizar, executar, dirigir, 

controlar e supervisionar planos, programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, 

relacionados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das neoplasias malignas e afecções 

correlatas; c) Exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, 

em todos os níveis, na área da cancerologia; d) Coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, 

epidemiológicas e experimentais em cancerologia; e) Prestar serviços médico-assistenciais aos 

portadores de neoplasias malignas e afecções correlatas (INCA, 2010).  

O Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia deve, necessariamente, ser 

credenciado como CACON; ser hospital de ensino; possuir Residência e/ou Curso de 

Especialização Médica em Radioterapia e Cancerologia Cirúrgica e Clínica (prazo de dois anos); 

possuir Residência e/ou Curso de Especialização em Enfermagem Oncológica (prazo de dois anos) 

(INCA, 2010).  

As figuras abaixo ilustram a estrutura necessária para as Unidades de Alta Complexidade em 

Oncologia e para os Centros de Alta Complexidade em Oncologia. 

 

 

               

                      Figura: Estrutura necessária nas UNACONS 

                      Fonte: INCA, 2006. 
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              Figura: Estrutura necessária para os CACONS 

            Fonte: INCA, 2006.  

 

O quadro e o mapa abaixo demonstram as habilitações e localizações de UNACON/CACON 

no Estado do Rio de Janeiro:  

 

Figura: Habilitações de UNACON/CACON no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: INCA, 2010.  



116 

 

 

 

A Portaria nº. 102 (SAS/MS), de 03/02/2012 inclui na Rede de Atenção Oncológica do 

Estado do Rio de Janeiro, o Hospital Alcides Carneiro, habilitado como Unacon com Serviço de 

Radioterapia, no Município de Petrópolis, Região Serrana.  

 

          

 

Figura: Localização das UNACONS/CACONS no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: INCA, 2010.   

 

Ao analisarmos a assistência ao câncer no Estado do Rio de Janeiro, observamos 

nitidamente o subfinanciamento da saúde a partir da fragilidade de sua rede de atenção 

oncológica
113

. O Estado é considerado um dos maiores polos de combate ao câncer do Brasil; no 

entanto, a análise do quadro acima, do ano de 2010, denota que existem apenas cerca de 25 

unidades para o tratamento do câncer no Estado, sendo a minoria de caráter público, centralizadas 

na Região Metropolitana do Estado, especialmente na capital.  

A maioria das unidades possui vínculo privado ou misto, e estão descentralizadas pelo 

restante do Estado. É importante frisar que todas as unidades presentes nas outras regiões do Estado 

são Unacons, não oferecendo, portanto, tratamento para todos os tipos de cânceres. Essa situação 
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 A criação da rede de atenção oncológica no Estado do Rio de Janeiro é recente, tendo sido criada a partir da Lei nº. 

5.809, sancionada pelo Governador Sérgio Cabral, em 25/08/2010.  
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gera, inevitavelmente, a superlotação de algumas unidades, principalmente na região metropolitana, 

dificultando o acesso de grande parte da população aos serviços de oncologia.  

Dados do Ministério da Saúde indicam que o SUS conta atualmente com 277 serviços 

habilitados em oncologia, sendo 134 no Sudeste, 63 no Sul; 48 no Nordeste, 20 no Centro-Oeste e 

12 no Norte (MS,2013).  

Para que um cidadão portador de câncer seja atendido pelo SUS, é necessário, geralmente, 

que o mesmo seja primeiramente encaminhado por uma central de regulação eletiva ou de 

emergência.  

Em caso de internação hospitalar, é expedida uma Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH), que é registrada e ressarcida no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH). Em 

caso de atendimento a nível ambulatorial
114

, ainda que em ambulatórios hospitalares, são utilizados 

outros instrumentos de registro e ressarcimento no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA); como o Boletim de Produção Ambulatorial (BPA); Boletim de Produção Ambulatorial 

Individualizado (BPAi); e a Autorização para Procedimento de Alta Complexidade (APAC). Os 

procedimentos de quimioterapia e radioterapia são informados e ressarcidos por APAC, estando o 

portador de câncer internado ou em atendimento ambulatorial.  

Após a realização dos procedimentos, o estabelecimento de saúde cobra do SUS, através do 

SIH-SUS ou do SAI-SUS o valor tabelado dos mesmos.
115

  

Em 22/11/2012, a Presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº. 12.732/12, que prevê que 

pacientes com câncer deverão iniciar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em até 60 

dias
116

 após o registro da doença no prontuário médico, tendo a Lei entrado em vigor no dia 

23/05/2013.  

Com vistas a auxiliar estados e municípios a gerir os serviços oncológicos da rede pública, o 

Ministério da Saúde criou o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). O software, 

disponibilizado para as secretarias de Saúde, vai reunir o histórico do paciente e do tratamento, 

registrando todos os casos novos da doença no Brasil.  
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 São considerados procedimentos ambulatoriais: consultas, exames e procedimentos clínicos e cirúrgicos 

ambulatoriais.  
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 A respectiva secretaria de saúde gestora, municipal ou estadual, ressarce o estabelecimento de saúde o valor dos 

procedimentos realizados, conforme a tabela de procedimentos e OPM do SUS. Para acessar a tabela, ver: 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp Acesso em 13/04/2014.   
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 Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, realizada em 2011, mostrou que um portador de câncer espera, em 

média, quase quatro meses para conseguir uma sessão de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ou em 

média três meses para uma cirurgia ou dois meses e meio para iniciar a quimioterapia. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-16/cancer-entra-em-vigor-no-dia-23-lei-que-garante-inicio-do-tratamento-em-ate-60-dias
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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No entanto, estudos têm demonstrado que, mesmo com a Lei Federal sancionada pela 

Presidente, a demora para o início do tratamento pode chegar atualmente a seis meses. Isso pode ser 

explicado, em parte, devido à insuficiência de recursos e ao fato de a maioria dos estados e 

municípios do País ainda não ter implantado o SISCAN.  

 

 

3.5) Qualidade de vida: um debate conceitual e metodológico   

 

Atualmente muito tem se falado em qualidade de vida e qualidade de vida em saúde. O 

senso comum tem se apropriado desses termos para resumir, de forma geral, melhorias ou um alto 

padrão de bem-estar na vida das pessoas, sejam elas de ordem econômica, social ou emocional 

(ALMEIDA ET AL., 2012).   

A mídia, especialmente, tem associado o termo qualidade de vida ao bem-estar, quase 

sempre relacionando o termo a ações individuais e à mudança de hábitos de vida, para a obtenção 

de uma vida melhor
117

. Dessa forma, qualidade de vida virou um objeto de desejo a ser alcançado, 

como se fosse necessário estabelecer padrões de realização na vida, sendo necessário esforçar-se 

para obtê-la. Essa forma de entender o termo, dependente unicamente da boa vontade e da atitude 

individual dos sujeitos em mudar seus hábitos de vida é equivocada.  

Nesse sentido, Almeida et al (2012), inferem que: 

 

Tal forma de entender qualidade de vida é muito corrente em ambientes 

comerciais, propagandas de alimentos, condomínios residenciais, campanha 

políticas, entre outros. A concepção sobre qualidade de vida, que a eleva como um 

objeto a ser alcançado mediante esforço do sujeito, promove uma corrida para 

alcançar algo que o senso comum sabe que é bom, mas não tem claros seus limites 

conceituais e sua abrangência semântica. É como se tratasse de um ideal da 

contemporaneidade, que se expressa na política, na economia, na vida pessoal. 

Busca-se qualidade de vida em tudo (ALMEIDA ET AL., 2012, p.16 apud 

BARBOSA, 1998).  

 

Pesquisadores de diversas áreas do conhecimento – humanas, biológicas, social, política, 

econômica, médica, entre outras – têm se dedicado a estudar o conceito de qualidade de vida, o que 

lhe confere caráter interdisciplinar.
118
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 Qualidade de vida tornou-se, em muitas circunstâncias, um jargão útil a promessas fáceis e propagandas enganosas. 

Isso ocorre devido a uma falta de compreensão específica sobre o termo, e sua consequente colonização por parte dos 

meios comerciais e de comunicação, que o utilizam como justificativa para tornar seus produtos úteis, ou para 

manipular a opinião pública (ALMEIDA ET AL., 2012, p.16).  
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 Apesar das dificuldades conceituais, parece claro que qualidade de vida é eminentemente interdisciplinar, sendo 

necessária a contribuição de diferentes áreas do conhecimento para o aprimoramento metodológico e conceitual 

(KLUTHCOVSKY e TAKAYANAGUI, 2007, p. 15).  



119 

 

 

Dessa maneira, Seidl e Zannon (2004) inferem que na contemporaneidade, o conceito tem 

sido utilizado em duas vertentes: na linguagem do cotidiano por pessoas da população em geral, 

como jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas e gestores públicos; e no contexto da 

pesquisa científica, em diferentes campos do saber, como economia, sociologia, educação, 

enfermagem, medicina, psicologia, e demais áreas da saúde (SEIDL e ZANNON, 2004).  

Para Seidl e Zannon (2006), Campbell já em 1976 afirmava que “qualidade de vida é uma 

vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe claramente o que 

é” (CAMPBELL apud SEIDL e ZANNON, 2004, p.581).  

Nesse ínterim, Minayo (2000) conclui que “o tema qualidade de vida é tratado sob os mais 

diferentes olhares, seja da ciência, através de várias disciplinas, seja do senso comum, seja do ponto 

de vista objetivo ou subjetivo, seja em abordagens individuais ou coletivas” (MINAYO, 2000, 

p.14).  

Almeida et al. (2012) denotam existir inúmeros esforços na tentativa de conceituar qualidade 

de vida, sendo necessário para uma compreensão adequada, que “não haja reducionismo perante 

esse tema, pois o que se percebe são inter-relações constantes entre os elementos que compõem esse 

universo” (ALMEIDA ET AL., 2012, p. 14).  

De acordo com Ribeiro (1998) o conceito de qualidade de vida se generalizou no pós-II 

Guerra Mundial (1939-1945), sendo utilizado num contexto social e político, fazendo menção às 

condições de trabalho e de desenvolvimento econômico das populações (RIBEIRO, 1998) e 

também com a noção de sucesso associada à melhoria do padrão de vida, principalmente 

relacionado com a obtenção de bens materiais
119

 (KLUTHCOVSKY e TAKAYANAGUI, 2007).  

Embora o conceito de qualidade de vida tenha se disseminado no pós-II Guerra Mundial, 

Kluthcovsky e Takayanagui (2006) acrescentam que “o termo qualidade de vida foi mencionado 

pela primeira vez em 1920 por Pigou, em um livro sobre economia e bem-estar” 

(KLUTHCOVSKY e TAKAYANAGUI, 2007, p.14). Nesse livro, o autor discute o suporte do 

governo para as classes sociais menos favorecidas e o impacto sobre suas vidas e sobre o orçamento 

do Estado.  
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 No pós-II Guerra Mundial, o conceito de qualidade de vida foi utilizado para criticar políticas, nas quais o objetivo 

era o crescimento econômico sem limites. Em seguida, o conceito foi ampliado, a fim de medir o quanto uma sociedade 

havia se desenvolvido economicamente. Com o passar dos anos o conceito se ampliou, significando, além do 

crescimento econômico, o desenvolvimento social, como educação, saúde, lazer, etc (KLUTHCOVSKY e 

TAKAYANAGUI, 2007, p. 14).  
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Como já mencionamos, na atualidade pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento
120

 

têm se apropriado do debate acerca da qualidade de vida. Para Herculano (2000), no início da 

década passada, o debate ainda era relativamente recente e escasso na sociologia.   

Herculano (2000) propõe a utilização do conceito de qualidade de vida enquanto um direito 

de cidadania, sendo o mesmo o fundamento de indicadores que mensurem, de forma integradora, o 

bem-estar individual, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento econômico, a partir de três linhas 

de reflexão: a primeira, iniciada em 1985, com o World Institute of Development Economics 

Research (WIDER), das Nações Unidas, que em 1988 promoveu uma conferência organizada pela 

filósofa Martha Nussbaum e pelo economista indiano Amartya Sen, sobre qualidade de vida; e 

outras duas sobre indicadores de sustentabilidade.  

Amartya Sen (1995) define qualidade de vida a partir de dois conceitos: capacitação e 

funcionalidades
121

. Para ele, a qualidade de vida pode ser avaliada em termos de capacitação para 

alcançar funcionalidades, como por exemplo, funcionalidades elementares: nutrir-se bem, ter saúde, 

abrigo e as que envolvem autorrespeito e tomar parte da vida da comunidade. A qualidade de vida 

não deve, portanto, ser entendida somente como um mero conjunto de fatores, bens e serviços, mas 

sim, através destes, das oportunidades efetivas das quais as pessoas dispõem para ser 

(HERCULANO, 2000).  

Minayo (2000), por sua vez, considera que o conceito possui uma noção polissêmica
122

, ou 

seja, muitos significados. Para a autora, qualidade de vida: 

 

É uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria 

estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de 

todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e 

bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto uma construção 

social com a marca da relatividade cultural (MINAYO, 2000, p.2).  
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 O surgimento do periódico Quality of Life Research, editado a partir do início da década de 90 pela International 

Society for Quality of Life Research passa a reunir trabalhos científicos sobre Qualidade de vida de diferentes áreas do 

conhecimento. 
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 A capacitação representa as possíveis combinações de coisas que uma pessoa está apta a fazer ou ser; e as 

funcionalidades, partes do estado de uma pessoa, as várias coisas que ela faz ou é. Ao utilizar o termo capacitação, a 

intenção de Sen é a de enfatizar a análise política e social das privações (HERCULANO, 2000).   
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 A noção de qualidade de vida transita em um campo semântico polissêmico: de um lado, está relacionada a modo, 

condições e estilos de vida (Castellanos, 1997). De outro, inclui as ideias de desenvolvimento sustentável e ecologia 

humana. E, por fim, relaciona-se ao campo da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais. No 

que concerne à saúde, as noções se unem em uma resultante social da construção coletiva dos padrões de conforto e 

tolerância que determinada sociedade estabelece, como parâmetros, para si (MINAYO, 2000, p.4).  
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Minayo (2000) e Kluthcovsky e Takayanagui (2007) parecem concordar quando atribuem à 

relatividade da noção três aspectos de referência: o primeiro, histórico, em que uma dada sociedade, 

em um determinado tempo de desenvolvimento social, econômico e tecnológico possui uma ideia 

de qualidade de vida diferente da mesma sociedade em outro período histórico; o segundo, cultural, 

em que os povos constroem valores e necessidades a partir de suas tradições; e por fim, o que se 

refere às classes sociais. Nesse último, a noção e os parâmetros de bem-estar são estratificados, com 

desigualdades muito fortes, em que a ideia de qualidade de vida refere-se ao bem-estar das camadas 

superiores e à passagem de um limiar a outro (MINAYO, 2000) (KLUTHCOVSKY e 

TAKAYANAGUI, 2007).  

Em sua análise, Minayo (2000) considera aspectos subjetivos como bem-estar, satisfação 

nas relações sociais e ambientais, e a relatividade cultural, relacionando, portanto, qualidade de vida 

ao significado que damos às condições objetivas de vida, e desprezando, dessa forma, a concretude 

das condições reais de vida.  

A OMS, em 1995, conceituou qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

inserção na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 1995). A definição da OMS 

contempla concepções de subjetividade do indivíduo e de objetividade das condições materiais 

(VILARTA e GONÇALVES, 2004).  

Barbosa (1998) infere, portanto, que não há um conceito único sobre qualidade de vida, mas 

que podemos estabelecer elementos para pensá-la, a partir de indicadores ou esferas objetivas 

(sociais) e subjetivas, a partir da percepção que os sujeitos constroem o seu meio (BARBOSA, 

1998).  

Almeida et al. (2012) atentam que “o fato de existirem percepções mais voltadas à análise 

subjetiva e outras ligadas à objetiva são tendências que se complementam e, associadas, configuram 

o atual campo de conhecimento em qualidade de vida” (ALMEIDA ET. AL, 2012, p. 33).  

Acrescentam ainda que “as relações entre uma esfera objetiva (melhor expressa pela análise de 

indicadores sobre as condições de vida) e subjetiva (ações próprias do estilo de vida do sujeito) são 

inevitáveis, pois exercem influência mútua” (ALMEIDA ET AL., 2012, p.34).  

Para Minayo (2000) a esfera objetiva independe da interpretação dos sujeitos perante suas 

vidas, referindo-se, portanto, às possibilidades de acesso aos bens materiais concretos, tais como 

alimentação, saúde, trabalho, entre outros. O desemprego, a exclusão social e a violência são, de 

forma objetiva, formas de negação da qualidade de vida. Já a esfera subjetiva relaciona-se à valores 

não materiais, como amor, felicidade, realização pessoal, etc (MINAYO,2000).  
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Vilarta e Gonçalves (2004) caracterizam as esferas objetiva e subjetiva em qualidade de 

vida, da seguinte forma: 

 

Objetividade das condições materiais: interessa a posição do indivíduo na vida e as 

relações estabelecidas nessa sociedade; Subjetividade: interessa o conhecimento 

sobre as condições físicas, emocionais e sociais relacionadas aos aspectos 

temporais, culturais e sociais como são percebidas pelo indivíduo (VILARTA e 

GONÇALVES, 2004, p.33).  

 

Nesse sentido, depreendemos que uma análise objetiva sobre qualidade de vida baseia-se em 

elementos concretos, que podem ser transformados pela ação humana. Por sua vez, uma análise 

subjetiva também considera elementos concretos, no entanto, considera variáveis históricas, 

culturais e sociais, ou seja, de interpretação individual sobre condições de bens materiais e serviços 

de cada um.  

Nas palavras de Almeida et al. (2012): 

 

Além das diferenciações por classes sociais identificáveis numa mesma sociedade, 

existem também diferenças culturais entre grupos sociais, separados pela história 

ou por origens étnicas. Essa multiculturalidade expressa um fator dificultante 

perante a concepção do termo qualidade de vida e, principalmente, sobre 

instrumentos de quantificação, devido à relatividade de compreensão e a 

expectativa sobre o que é um bom nível de vida (ALMEIDA ET AL., 2012, p.29) 

 

 

Concluindo, recorremos à Almeida et al (2012) que consideram que “não se pode excluir o 

impacto dessas variáveis sobre a vida dos sujeitos, sendo que a interpretação, a percepção e a 

expectativa perante a vida variam de acordo com a individualidade de cada um” (ALMEIDA ET 

AL., 2012, p. 21-22).  

Não podemos perder de vista, que a qualidade de vida não remete-se apenas à uma questão 

individual, mas sim à sociedade como um todo, pois remete-se essencialmente às condições de 

sobrevivência e de conforto de todos os sujeitos. Nesse sentido, devemos ter cuidado para não 

analisarmos a qualidade de vida de forma despolitizada, desconsiderando as influências do Estado e 

do mercado (GUTIERREZ (2004) apud ALMEIDA ET AL. (2012)).   

Considerando sua abrangência, e por se tratar de um campo multidisciplinar, é comum 

observarmos análises reducionistas sobre o termo, geralmente voltadas à atenderem os interesses do 

mercado, ou com o intuito de direcionarem interesses políticos.  

Essas análises tendem a associar a melhoria da qualidade de vida ao consumo de 

determinados bens e serviços. Com isso, o Estado diminui suas obrigatoriedades, como por 
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exemplo, a oferta de serviços de saúde, educação, saneamento básico, entre outros. A lógica 

capitalista, por exemplo, defende a ideia de que a qualidade de vida está diretamente associada à 

adoção de estilos saudáveis de vida, como se dependesse única e exclusivamente da vontade dos 

sujeitos; no entanto, não cria condições para que os mesmos passem a adotar hábitos saudáveis 

(ALMEIDA ET AL., 2012).  

Essa lógica acaba tornando-se uma estratégia de controle social, que responsabiliza os 

sujeitos pelos seus níveis de qualidade de vida. Gonçalves (2004) denomina esse processo de 

culpabilização da vítima, em que o Estado não se arvora em proporcionar reais condições que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas, mas sim difundir ideias que cada um deve tomar 

individualmente para melhorar sua qualidade de vida.  

Esse processo é vantajoso para os órgãos de poder, na medida em que ao transmitirem as 

responsabilidades pelas condições de saúde das políticas públicas para os sujeitos, além de se 

omitirem em melhorar as condições de vida das populações, acabam agindo de forma 

economicamente interessante para outros setores da sociedade (ALMEIDA ET AL., 2012).  

Em relação aos aspectos metodológicos, a qualidade de vida vem sendo avaliada e 

mensurada, de acordo com Herculano (2000) através do exame dos recursos disponíveis, ou seja, 

pela capacidade que determinados grupos possuem para a satisfação de suas necessidades; ou então 

a partir da avaliação das necessidades desses grupos, por meio dos graus de satisfação e de 

patamares que se deseja alcançar (HERCULANO, 2000).  

O que não se pode perder de vista é que “em todos eles, devemos levar em conta que a 

definição do que é qualidade de vida variará em razão das diferenças individuais, sociais e culturais 

e pela acessibilidade às inovações tecnológicas” (HERCULANO, 2000, p. 5).  

Nesse processo, é destacada a importância que os indicadores
123

 possuem na mensuração da 

qualidade de vida, no sentido de facilitarem a comunicação e o processo de decisão, ao mesmo 

tempo em que permitem a sociedade se mobilizar a fim de pressionar os que tomam as decisões. Por 

outro lado, eles possuem limites. Um bom exemplo refere-se ao que mensura o Produto Interno 

Bruto (PIB), um indicador tradicional, que despreza a real distribuição de renda; e que contabiliza 

como atividades econômicas ações destrutivas, como desmatamentos e demolições, por exemplo 

(HERCULANO, 2000).  
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 Historicamente, os indicadores começaram a ser usados em escala mundial em 1947, quando se disseminou a 

medição do Produto Interno Bruto (GNP – “Gross Domestic Product”) como indicador de progresso econômico. Em 

meados da década de 60, os indicadores sociais foram inaugurados, substituindo a mera ênfase no crescimento 

econômico por novos conceitos: “necessidades básicas”, “self reliance”, “crescimento com equidade”, “grass-root 

development”, “participatory development”, “empowerment” (HERCULANO, 2000, p. 15)  
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A partir do aspecto restritivo de medição do PIB, a ONU deu início, em 1990, à medição de 

um desenvolvimento com rosto humano, através do IDH
124

 (Índice de Desenvolvimento 

Humano/HDI).  

Elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH 

baseia-se na noção de capacidades
125

, ou seja, em tudo aquilo que uma pessoa está apta a realizar ou 

fazer. 

 

Foi criado com a intenção de deslocar o debate sobre desenvolvimento de aspectos 

puramente econômicos – como nível de renda, produto interno bruto e nível de 

emprego – para aspectos de natureza social e também cultural. Embutida nesse 

indicador encontra-se a concepção de que renda, saúde e educação são três 

elementos fundamentais da qualidade de vida de uma população (MINAYO, 2000, 

p.5).    

 

Para Herculano (2000), o IDH também apresenta limites, principalmente por desprezar a 

dimensão ambiental. Minayo (2000) destaca que o IDH não incorpora a essência do conceito central 

que busca medir, principalmente devido ao fato de que o desenvolvimento é um processo mais 

amplo que o mero aumento da promoção, melhoria de produção e de índices (DINES 1999 apud 

MINAYO 2000).  

Na tradição ocidental, o campo semântico da qualidade de vida, para além da noção de 

desenvolvimento, perpassa o campo da democracia. Quanto mais aprimorada for uma democracia, 

maior será a noção de qualidade de vida, do grau de bem-estar da sociedade e da equidade ao acesso 

aos bens (MINAYO, 2000).  

Outro limite apontado por Minayo (2000) refere-se ao campo ético-filosófico, especialmente 

porque o IDH toma como referência os padrões ocidentais modernos, que devem ser alcançados em 

todo o planeta.  

Ao desprezarem as percepções individuais e as especificidades das coletividades, os 

indicadores objetivos
126

, tais como o IDH, validam suas comparações de forma política e 

culturalmente hegemônica em alguns momentos (ALMEIDA ET AL., 2012).  
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 O IDH é um indicador sintético de qualidade de vida elaborado por Amartya Sen, que de forma simplificada, soma e 

divide por três os níveis de renda, saúde e educação de determinada população. A  renda é avaliada pelo PIB real per 

capita; a saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de 

matrículas nos níveis primário, secundário e terciário combinados (MINAYO, 2000,p. 5).  
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 Nessa perspectiva, o desenvolvimento humano teria, como significado mais amplo, a expansão não apenas da 

riqueza, mas da potencialidade dos indivíduos de serem responsáveis por atitudes e processos mais valiosos e 

valorizados. Assim, a saúde e a educação são estados ou habilidades que permitem uma expansão das capacidades 

(MINAYO, 2000, p.5).  
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Almeida et al. (2012) denotam a importância dos indicadores objetivos enquanto 

instrumentos de avaliação das condições de vida das populações, indicando suas fragilidades; e 

como base para caracterizar os grupos analisados em relação aos ambientes socioeconômicos em 

que se inserem (ALMEIDA ET AL., 2012).  

Os indicadores de natureza subjetiva “respondem a como as pessoas sentem ou o que 

pensam das suas vidas, ou como percebem o valor dos componentes materiais reconhecidos como 

base social da qualidade de vida” (MINAYO, 2000, p.7). Ou seja, atendem a premissa de que só é 

possível conceber a qualidade de vida a partir da análise da percepção individual dos sujeitos sobre 

si mesmos.  

A avaliação dos aspectos individuais e dos bens materiais que os indivíduos possuem, são 

informados pelos próprios indivíduos, e não por órgãos generalizantes, como na esfera objetiva de 

análise. O Índice de qualidade de vida
127

, criado pelo jornal A Folha de São Paulo é um exemplo de 

indicador de natureza subjetiva.  

 

3.6) Qualidade de vida em saúde 

 

Na área da saúde, pesquisadores têm utilizado o termo Health-related Quality of Life para se 

referirem à qualidade de vida em saúde (KLUTHCOVSKY E TAKAYANAGUI, 2007).  

De acordo com os estudos de Seidl e Zannon (2004), o interesse pelo conceito é 

relativamente recente na área da saúde e decorre, em grande parte, dos novos paradigmas que vêm 

influenciando as práticas nessa área nas últimas décadas, especialmente os que configuram saúde e 

doença num processo continuum, relacionado aos aspectos econômicos, socioculturais e de estilo de 

vida (SEIDL E ZANNON, 2004).  

Pesquisas apontam que o termo qualidade de vida tem sido empregado na saúde 

majoritariamente pelo campo médico, tendo sido utilizado pela primeira vez na literatura médica na 

década de 1930. Minayo (2000), no entanto, afirma que no campo da saúde o discurso da relação
128
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 Referem-se sempre a situações como renda, emprego/desemprego, população abaixo da linha da pobreza, consumo 

alimentar, domicílios com disponibilidade de água limpa, tratamento adequado de esgoto e lixo e disponibilidade de 

energia elétrica, propriedade da terra e de domicílios, acesso a transporte, qualidade do ar, concentração de moradores 

por domicílio e outras (MINAYO, 2000, p.7).  
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 Inclui um conjunto de nove fatores, como trabalho, segurança, serviços de saúde, estudo, moradia, qualidade do ar, 

entre outros, que são analisados a partir do ponto de vista da população, dividida por faixa de renda, escolaridade, 

categoria social, sexo e faixa etária. É utilizada como pergunta central o grau de satisfação de cada um, classificando 

como satisfatório, insatisfatório ou péssimo, numa escala de 0 a 10 (ALMEIDA ET AL., 2012).  
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 A ideia dessa relação atravessa toda a história da medicina social ocidental e também latino-americana, como 

mostram os trabalhos de Mckeown (1982), Breilh et al. (1990), Nuñez (1994) e Paim (1994). De fato, na maioria dos 
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entre saúde e qualidade de vida, embora utilizado de forma generalizante, existe desde os 

primórdios da medicina social, nos séculos XVIII e XIX, época em que as pesquisas começaram a 

corroborar essa tese, dando subsídios para as políticas públicas e para os movimentos sociais 

(MINAYO, 2012). Um exemplo clássico encontra-se em A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra, de Engels (1845).  

Na atualidade, embora estudos apontem dificuldades de conceituar e mensurar qualidade de 

vida em saúde, é consenso que a área médica já incorporou o conceito em sua prática profissional. 

Auquier et al. (1997) definem qualidade de vida ligada à saúde como “o valor atribuído à 

vida, ponderado pelas deteriorações funcionais; as percepções e condições sociais que são induzidas 

pela doença, agravos, tratamentos; e organização política e econômica do sistema assistencial” 

(AUQUIER ET AL., 1997 apud MINAYO,2000).   

Minayo (2000) aponta que a expressão qualidade de vida em saúde é apropriada pela área 

médica, “dentro do referencial da clínica, para designar o movimento em que, a partir de situações 

de lesões físicas ou biológicas, se oferecem indicações técnicas de melhorias nas condições de vida 

dos enfermos” (MINAYO, 2000, p. 1).  

Para Minayo (2000), qualidade de vida no âmbito da saúde: 

 

Se apoia na compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais e 

espirituais e tem no conceito de promoção da saúde seu foco mais relevante. 

Quando vista de forma mais focalizada, qualidade de vida em saúde coloca sua 

centralidade na capacidade de viver sem doenças ou de superar as dificuldades dos 

estados ou condições de morbidade (MINAYO, 2000, p.14).  

 

 

O aumento da expectativa de vida, inclusive nos países em desenvolvimento, tem 

colaborado para a mudança no perfil de morbimortalidade, em que temos observado o aumento da 

prevalência de doenças crônicas, entre elas, o câncer. Os tratamentos avançados e as possibilidades 

maiores de controle aumentam a sobrevida dos portadores de câncer.  

Nas palavras de Seidl e Zannon (2004):  

 

A oncologia foi a especialidade que, por excelência, se viu confrontada com a 

necessidade de avaliar as condições de vida dos pacientes que tinham sua sobrevida 

aumentada devido aos tratamentos realizados, já que, muitas vezes, na busca de 

acrescentar anos à vida, era deixada de lado a necessidade de acrescentar vida aos 

anos (SEIDL E ZANNON, 2004, p.581 apud FLECK ET AL., 1999, p.20).  

                                                                                                                                                                  
estudos, o termo de referência não é qualidade de vida, mas condições de vida. Como mencionado em Witier (1997), 

estilo de vida e situação de vida são termos que compõem parte do campo semântico em que o tema é debatido 

(MINAYO, 2012, p.3).  
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Dessa maneira, não devemos perder de vista que apesar do termo qualidade de vida ser 

apropriado na área da saúde enquanto uma variável importante na prática clínica, que visa oferecer 

melhores condições de vida a portadores de câncer, por exemplo, observamos também esforços 

teórico-metodológicos que têm contribuído para que o conceito alcance maturidade; e possa resultar 

em mudanças nas práticas assistenciais e no estabelecimento de novos paradigmas na relação saúde-

doença, o que de acordo com Seidl e Zannon (2004): 

 

Pode ser de grande valia para a superação de modelos de atendimento 

eminentemente biomédicos, que negligenciam aspectos socioeconômicos, 

psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação em saúde (SEIDL E ZANNON, 2004, p.586).  

 

  

Na saúde, são utilizados indicadores que têm como objetivo avaliar a eficácia e eficiência de 

diversas modalidades de tratamento em grupos portadores de distintas patologias; bem como 

comparar procedimentos que visam o controle de problemas de saúde.  São utilizados ainda com 

objetivos políticos ou mercadológicos (ALMEIDA ET AL., 2012, p.23).  

Em relação às práticas assistenciais na saúde, a qualidade de vida é utilizada ainda como 

indicador em avaliações de doenças específicas, ou seja, com o objetivo de avaliar os impactos que 

as doenças acarretam para as pessoas cometidas, possibilitando conhecê-las melhor, assim como a 

adaptação das mesmas às condições impostas pelas enfermidades (SEIDL E ZANNON, 2004). 

Auquier et al.(1997) consideram que na atualidade três correntes teóricas têm guiado os 

instrumentos de mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde. De acordo com Minayo 

(2000), são elas: 

 

O funcionalismo, que define um estado normal para certa idade e função social e 

seu desvio, ou morbidade, caracterizado por indicadores individuais de capacidade 

de execução de atividades; a teoria do bem-estar, que explora as reações subjetivas 

das experiências de vida, buscando a competência do indivíduo para minimizar 

sofrimentos e aumentar a satisfação pessoal e de seu entorno e a teoria da utilidade, 

de base econômica, que pressupõe a escolha dos indivíduos ao compararem um 

determinado estado de saúde a outro (MINAYO, 2000, p.9).  

 

 

Um exemplo importante de indicador de qualidade de vida relacionada à saúde, é o 

questionário WHOQOL-100
129

 (World Health Organization Quality of Life Assessment), 

                                                 
129

 O WHOQOL-100 é composto por cem perguntas referentes a seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Esses domínios são 

divididos em 24 facetas, compostas por quatro perguntas cada. Além disso, existe uma 25ª, com questões gerais sobre 

qualidade de vida (FLECK, 2000).  
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desenvolvido pela OMS, que parte da premissa de que esse conceito é uma construção subjetiva, 

multidimensional e composta por elementos positivos e negativos; e que tem como objetivo avaliar 

aspectos do estado funcional, bem-estar e condição geral de saúde dos indivíduos. Outros 

indicadores bastante utilizados em pesquisas e na prática clínica são o Medical Outcomes Study SF-

36 Health Survey e o Sickness Impact Profile.  

Existem modalidades de mensuração dos níveis de qualidade de vida na saúde bem 

específicas. São estudos relacionados à qualidade de vida dos indivíduos após a experiência de 

doenças graves, principalmente crônicas
130

, como o câncer, a diabetes e as doenças 

cardiovasculares.  

Seidl e Zannon (2004) salientam que os indicadores de qualidade de vida relacionada à 

saúde tendem a manter o caráter multidimensional, embora a ênfase ainda recaia sobre as 

consequências das enfermidades, como sintomas e incapacidades, por exemplo. O EORTC-QLQ30 

é um instrumento criado pelo European Organization for Research and Treatment of Cancer para 

pacientes portadores de neoplasias
131

 (SEIDL E ZANNON, 2004). Ele explora sintomas específicos 

do câncer, os efeitos colaterais do tratamento, sofrimento psicológico, sexualidade, imagem 

corporal, saúde global, qualidade de vida, satisfação com o cuidado médico, entre outros.  

 Alguns trabalhos utilizam métodos quantitativos
132

 de análise, enquanto outros, métodos 

qualitativos. Nos estudos quantitativos, “os esforços são voltados para a construção de 

instrumentos, visando a estabelecer o caráter multidimensional do construto e sua validade” (SEIDL 

E ZANNON, 2004, p.585). No entanto, é colocado enquanto um limite desse tipo de estudo, o fato 

de que a utilização de medidas padronizadas podem gerar respostas estereotipadas, refletindo, 

portanto, uma visão simplificada da realidade.  

Os que defendem os estudos qualitativos priorizam enquanto técnicas as histórias de vida e 

as biografias. Há ainda os pesquisadores que defendem a complementaridade desses dois tipos de 

estudo. Nesses casos, são utilizados métodos qualitativos que priorizam a história de vida dos 

sujeitos, bem como quantitativos, que realizam a comparação entre grupos e indivíduos. Em ambos 

                                                 
130

 A OMS considera que deve-se medir prioritariamente a qualidade de vida em cinco grupos: pacientes crônicos, seus 

familiares e pessoal de suporte, pessoas em situações extremas, com dificuldade de comunicação, e as crianças). As 

bases bibliográficas denotam, no entanto, a concentração dos estudos em pacientes crônicos (MINAYO, 2000).  

 
131

 Outros instrumentos de mensuração da qualidade de vida em pacientes oncológicos são: Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy General Questionnaire (FACT-G ou FACIT-G), Ferrans and Powers Quality of Life Index-

Cancer (QLI-C), World Health Organisation Quality of Life Bref (WHOQOL-BREF). Desenvolvido para mensurar a 

qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas, o instrumento Medical Outcomes Study Quality of Life Short 

Form Health Survey (MOS SF-36) também é utilizado em estudos com pacientes oncológicos.  

 
132

 Os estudos quantitativos referem-se à estudos de análise da estrutura fatorial com testes de confiabilidade, bem como 

testes de validade de critério, discriminante e de construto (SEIDL E ZANNON, 2004).  
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os casos o instrumento mais comumente utilizado é o questionário, seja através de auto aplicação ou 

então a partir da realização de entrevistas.  

Na área oncológica, pesquisas como as de Michelone e Santos (2004) apontam para a perda 

da qualidade de vida em pacientes portadores de câncer.  

 

A presença do câncer altera, indubitavelmente, todos os aspectos da vida do 

indivíduo e pode acarretar profundas alterações no modo de viver habitual, 

conforme o comprometimento da capacidade e habilidade para execução de 

atividades de rotina. As alterações da integridade físico-emocional por desconforto, 

dor, desfiguração, dependência e perda da auto-estima são relatadas por esses 

doentes que percebem a qualidade de suas vidas profundamente alterada, num 

curto período de tempo (MICHELONE E SANTOS, 2004,p. 876).  

 

 

O tratamento quimioterápico, por exemplo, pode acarretar efeitos colaterais diversos, como 

náusea, diarreia, vômitos, irritação, depressão, entre outros, afetando os domínios físico, social, 

emocional e cognitivo. Os portadores de cânceres de cabeça e pescoço, ao realizarem cirurgias 

muitas vezes mutiladoras, têm a estética afetada. Nesse sentido, é salientada a necessidade da 

prestação de uma assistência de qualidade pelos profissionais de saúde. (ZANDONAI ET AL., 

2010). 

Quando discutimos qualidade de vida em saúde, não podemos perder de vista o debate sobre 

os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), que ganha impulso a partir da década de 70. De acordo 

com os estudos de Tambellini e Schütz (2009) esse debate identifica:  

 

A insuficiência das propostas de intervenção vigentes nos sistemas de saúde de 

então para resolver, ou pelo menos melhorar, a condição de saúde das 

coletividades; por outro lado, reconhece-se a falta de alcance dos modelos e 

paradigmas do conhecimento em saúde para compreender a própria questão da 

saúde em sua integralidade. Apontava-se criticamente o fato do cuidado à saúde 

estar baseado na atenção médico-sanitarista aos doentes como elemento importante 

do fracasso do modelo, bem como sua orientação científica derivada do risco 

individual da doença calculado pela epidemiologia clássica que, naquele momento, 

era considerada um método (TAMBELLINI E SCHÜTZ, 2009,p. 372). 

 

  

O relatório A new perspective on the health of Canadians
133

 é identificado como o primeiro 

registro do conceito “determinação da saúde”, que ganha destaque no campo da Saúde Pública. O 
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 Esse relatório, destinado à discussão de reformar no sistema de saúde do Canadá, foi apresentado em 1974, pelo 

Doutor Marc Lalonde, a cargo do Ministério de Saúde e Bem-Estar Social. Esse texto é considerado o primeiro 

documento governamental em que um país reconhece de forma oficial, que o paradigma biomédico do seu sistema de 

saúde está falido e que é preciso ir além da atenção aos doentes (TAMBELLINI E SCHÜTZ, 2009).  



130 

 

 

documento questiona o senso comum de que a qualidade de saúde de um país está relacionada à 

qualidade da atenção médica e que toda melhora na qualidade de saúde da população está 

exclusivamente relacionada aos avanços na tecnociência médica. Como alternativa, Lalonde propõe 

uma nova abordagem para a saúde fora da assistência médica, como a biologia humana; o entorno 

ambiental; os estilos de vida e a organização do sistema de saúde pública. Note-se que são 

determinantes da saúde, embora ainda não apresentados como determinantes sociais
134

 

(TAMBELLINI E SCHÜTZ, 2009).  

Sabemos que nos dias atuais, ainda existe no campo da saúde uma visão naturalizada e 

individualizada da vida humana, proveniente da concepção liberal, que toma os problemas de saúde 

a partir de uma abordagem exclusivamente biológica, ou seja, a partir de uma base puramente 

natural, que desconsidera totalmente os determinantes sociais, e que não consegue reconhecer a sua 

relação com os principais problemas de saúde mundiais (FLEURY-TEIXEIRA, 2009). 

Algumas pesquisas para a determinação de fatores de risco para algumas doenças, como as 

neoplasias, têm considerado os determinantes sociais apenas como fatores de confusão 

(confounders). No entanto, Pearce, um pesquisador neozelandês demonstrou em 1996, que um 

grande número de estudos sobre fatores de risco para variados tipos de cânceres identificam a 

pobreza ou a classe social baixa como um importante fator de risco para a neoplasia, ainda que seja 

tratado enquanto um mero confounder (FLEURY-TEIXEIRA, 2009).  

Destarte, Navarro (2007) infere que ainda hoje, a grande maioria dos países tem tomado a 

política de saúde apenas enquanto a política de atendimento médico, desconsiderando aspectos 

relevantes para a compreensão e a análise da saúde, como a política, a economia e a sociedade, que 

são determinantes estruturais da política de saúde. Nesse sentido, destaca que o principal objetivo 

de uma política nacional de saúde deve ser o de criar condições que garantam uma boa saúde para 

toda a população, assegurada pela administração pública, em nível nacional, regional e local 

(NAVARRO, 2007). 

A discussão sobre a determinação social da saúde deve ser ampla, e abranger, além das 

questões ligadas à epidemiologia, questões diversas, relacionadas à relação que se estabelece entre 

saúde, sociedade, economia, democracia e políticas públicas (CEBES, 2009).   

Um bom exemplo dessa concepção, que abrange a compreensão da relação entre saúde e 

sociedade, incorporou-se à primeira parte do artigo 196 da nossa atual Constituição, que diz que “o 
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 Está claro que o Relatório Lalonde contribuiu notavelmente com o debate dos determinantes da saúde, estendendo a 

discussão das políticas públicas às esferas do combate aos maus hábitos e à necessidade de melhorar a qualidade do 

entorno das pessoas. Porém, não se aprofundou na questão da determinação ‘social’ da saúde. De fato, nenhuma das 

palavras ‘inequality’ (desigualdade), ‘inequity’ (iniquidade), ‘disparities’ (disparidade) e ‘poverty’ (pobreza) aparece no 

documento original em inglês (TAMBELLINI E SCHÜTZ, 2009, p.374).  
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direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e outros agravos” (CF 1988, artigo 196).  

Como um dos componentes principais de uma política pública de saúde, Navarro (2007) 

considera as intervenções públicas, que visam criar, manter e fortalecer a estrutura política, 

econômica e social, determinantes da “boa” saúde das populações. Como um bom exemplo, o autor 

destaca que existem evidências científicas importantes, em que países com menores índices de 

desigualdade social, conseguem oferecer melhores níveis de saúde para a população. Nesse sentido, 

as políticas de redução das desigualdades sociais são componentes também de uma política de 

saúde (NAVARRO, 2007).  

Nessa perspectiva: 

 

As políticas destinadas a reduzir as desigualdades entre todos os setores da 

população, ou seja, políticas universais em vez de combate à pobreza ou políticas 

anti-exclusão, tais como as realizadas pelos governos socialdemocratas da Suécia, 

são mais eficazes na redução da mortalidade e morbidade inclusive entre os grupos 

mais pobres (NAVARRO, 2007, p.6).  

 

 

No entanto, na atualidade, os governos têm investido em políticas voltadas para o indivíduo 

e focalizadas em mudanças no comportamento individual e do estilo de vida
135

. Sendo este tipo de 

intervenção mais flexível do que os que relacionam-se aos determinantes estruturais, a 

responsabilidade sobre a saúde recai sobre os indivíduos e não nas instituições públicas, as 

verdadeiras responsáveis por esses determinantes (NAVARRO, 2007).  

Nesse sentido, entendemos como Navarro, que as condições coletivas e políticas têm um 

papel de protagonismo na promoção das condições de saúde e são mais determinantes que as 

condições individuais, ou que as políticas promotoras de capacitações individuais, e relacionadas às 

subjetivações e características humanas, apresentadas no início do presente tópico, a partir das 

teorizações de Sen (1995).  

Um relatório da OMS, datado de 1998 e dirigido aos países da Comunidade Europeia, 

considera que a redução das desigualdades sociais é um imperativo ético, tendo em vista que “a 

injustiça social está matando pessoas em grande escala”.  

Em 2004, a OMS cria a “Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde”, tendo elaborado 

em 2008 um novo relatório, dessa vez dirigido a todos os países do mundo que apresentam 
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 Atualmente, a mercantilização da saúde se estende a todas as dimensões do cotidiano, por meio da adoção de regras 

saudáveis de vida, como as dietas, os exercícios físicos, os serviços de estética, os esportes, entre outros. O consumo de 

saúde, com toda sua diversidade, é um dos sustentáculos da acumulação capitalista.  
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contradições nas condições de saúde de suas populações. É enfatizada a necessidade de combater as 

desigualdades sociais através da ampliação da proteção social e da justiça social. Sabemos, no 

entanto, que atualmente esses conceitos apresentam-se ligados a uma concepção liberal de justiça, 

que considera a igualdade de oportunidades, e de igualdade de capacidades pela promoção de 

liberdades, com base no indivíduo.  

Na definição da OMS, os Determinantes Sociais da Saúde:  

 
São as circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 

envelhecem, bem como os sistemas estabelecidos para combater as doenças. Essas 

circunstâncias “estão configuradas por um conjunto mais amplo de forças: 

econômicas, sociais, normativas e políticas”. Neste sentido, as condições de vida 

(crescimento, aprendizado, reprodução, trabalho e envelhecimento) estão 

“determinadas” pelo “lugar que cada um ocupa na hierarquia social”; isto inclui o 

grau de vulnerabilidade individual a agravos na saúde e suas consequências 

(TAMBELLINI E SCHÜTZ, 2009, p. 375).  

 

O relatório final elaborado pela OMS em 2008 propõe três recomendações fundamentais: a) 

melhorar as condições de vida cotidiana; b) lutar contra a distribuição desigual do poder, do 

dinheiro e dos recursos; e c) medir e analisar o problema por meio de ações de cooperação 

intersetorial (OMS, 2008).  

Apesar desses posicionamentos, a análise da OMS não contempla os problemas sociais 

enquanto oriundos do desenvolvimento socioeconômico e das relações de mercado, o que denota 

um limite importante deste relatório, que ao apresentar uma análise reducionista, cumpre apenas a 

agenda neoliberal.   

Outro limite importante do relatório da OMS refere-se ainda ao conceito de determinantes 

sociais da saúde, que ainda segue as abordagens reducionistas da epidemiologia clássica, associado 

apenas a fatores causais de morbidade e mortalidade, desprezando, portanto, a dimensão sócio-

histórica, fundamental para a compreensão da saúde enquanto um fenômeno social e humano. 

Cabe frisar, portanto, que:  

 

O método de investigação copiado a partir da biomedicina e da epidemiologia traz 

o pressuposto inaceitável de que o social se encontra nas populações, mas que, em 

si mesma, a saúde do homem é algo natural. Esta interpretação leva ao 

determinismo social, já que a saúde e a sociedade são entendidas de forma 

positivista, ao excluir a história e a práxis humana, isto é, os espaços de liberdade 

dos indivíduos e da coletividade (CEBES, 2009, p. 3).  
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Nesse ínterim, concluímos parafraseando Tambellini e Schütz (2009), que nos inferem que a 

naturalização desse processo concorre para que haja “perda de sua potência explicativa do ponto de 

vista científico e de sua capacidade de subsidiar ações políticas efetivas do ponto de vista da 

transformação da realidade em prol da melhoria da saúde e garantia da equidade” (TAMBELLINI E 

SCHÜTZ, 2009, p.375).  
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CAPÍTULO IV - A ANÁLISE DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA: 

REFLEXÕES NA BAIXADA LITORÂNEA DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DA 

ONKOSOL 

 

O presente capítulo tem como propósito realizar a análise do nosso objeto de estudo, a partir 

da pesquisa realizada na Onkosol Assistência Oncológica, que consiste na Política Nacional de 

Atenção Oncológica, no âmbito da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro; e o tipo de 

qualidade que é possível oferecer aos portadores de câncer durante a realização do tratamento em 

tempos de neoliberalismo.  

Nesse sentido, promovemos uma reflexão do nosso objeto, a partir da aplicação de 

questionários e da realização de entrevistas semiabertas com os profissionais da Onkosol 

Assistência Oncológica, que atualmente é a única unidade de saúde da região da Baixada Litorânea 

do Rio de Janeiro que presta atendimento aos portadores de câncer pelo SUS.  

As entrevistas foram realizadas com duas profissionais, uma da Enfermagem e outra do 

Serviço Social
136

; e serviram como base para conhecermos o histórico e realizarmos a 

caracterização da instituição. Os questionários também respondidos por profissionais da Onkosol, 

de diferentes áreas do saber, serviram como base para a análise da qualidade do atendimento 

prestado pela mesma; bem como para o resgate de questões gerais ligadas à área oncológica. 

Enquanto objeto empírico de análise nos remetemos à qualidade do atendimento prestado 

pela instituição, por considerarmos ser a mesma fundamental para a resolutividade no tratamento do 

câncer. Além da qualidade do atendimento realizado pela Onkosol, buscamos ainda no presente 

capítulo, entender de que forma a região da Baixada Litorânea está estruturada para o atendimento 

aos portadores de câncer, tendo em vista que nem todas as modalidades de tratamento, como por 

exemplo, a radioterapia, são oferecidas pela instituição.  

Durante a realização da presente pesquisa, observamos que além do princípio constitucional 

da descentralização, o princípio da integralidade também constituiria-se enquanto o “chão” do 

nosso trabalho, por constatarmos durante esse processo reflexivo, que o mesmo é essencial em 

oncologia, tendo em vista que quase todos os tipos de cânceres demandam diversas modalidades de 

tratamento para a sua resolutividade, o que inclui não somente a assistência curativa, mas também a 

promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação e cuidados paliativos, conforme preconiza a Portaria 

2.439/GM de 08/12/2005, que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica. 
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 Foram realizadas entrevistas com as profissionais nos dias 10/03/2014 e 01/04/2014, pelo mestrando Aluizio 

Almeida dos Santos Júnior, na Onkosol Assistência Oncológica. Os registros que aqui apresentaremos não 

correspondem a toda entrevista, mas aos pontos de intersecção com a análise que construímos.  
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4.1- A Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro 

 

A Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida popularmente como 

Região dos Lagos, ou ainda Região da Costa do Sol, é composta, de acordo com o Plano Estadual 

de Saúde do Rio de Janeiro (2001-2004) por nove municípios: Araruama, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da 

Aldeia e Saquarema. Subdivide-se em duas microrregiões: Baixada Litorânea I, composta pelos 

municípios de Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema; e Baixada Litorânea II, 

composta pelos municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de 

Abreu e Rio das Ostras.  

 

 

 

Imagem: Baixada Litorânea do Rio de Janeiro.  

Fonte: SESDEC, 2005.  

 

 

O mapa abaixo demonstra as regiões e microrregiões de saúde no Estado do Rio de Janeiro, 

nas quais está incluída a região da Baixada Litorânea, que faz limites com as regiões metropolitana 

e norte do Estado.    
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Imagem: Regiões e Microrregiões de Saúde no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: SESDEC, 2005.  

 

 

Dados do IBGE de 2010 revelam que a população da Baixada Litorânea é de 679.493 mil 

habitantes, correspondendo a cerca de 3,5% da população total do Estado do Rio de Janeiro. 

Juntamente com a Região Norte
137

, é a que apresenta em todas as cidades, maiores taxas de 

crescimento populacional no Estado; e também, comparadas às outras regiões, as maiores taxas de 

envelhecimento populacional
138

, o que pode ser explicado pela migração de habitantes da Região 

Metropolitana em direção a essas duas regiões.  

A partir da década de 1970, com a construção da Ponte Rio-Niterói e o desenvolvimento da 

indústria automobilística no Brasil, a Região da Baixada Litorânea passou por um amplo processo 

de urbanização e de crescimento, impulsionados pelas belezas naturais da região e de seus atrativos 
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 A Região Norte do Estado do Rio de Janeiro é composta pelos seguintes municípios: Campos dos Goytacazes, 

Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.  

 
138

 Essa informação constitui-se num dado importante para a análise da realidade oncológica na região,tendo em vista 

que o câncer é uma doença que ocorre com maior frequência na terceira idade.  
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turísticos, tendo aumentado consideravelmente o número de casas de veraneio em todas as cidades 

da região. É considerada por muitos, como uma das mais belas regiões do litoral fluminense. As 

grandes extensões de praias, lagos e lagoas atraem milhares de turistas, inclusive estrangeiros, em 

períodos de férias, festas e feriados. Possui ainda, em seu interior, e afastadas das regiões costeiras, 

grandes extensões de áreas planas com potencial para a agricultura.  

A cidade mais populosa e economicamente mais importante da região é Cabo Frio, que é o 

sétimo município mais antigo do Brasil, sendo sua fundação datada de 13 de novembro de 1615. É 

conhecido pela sua vocação turística, sendo a Praia do Forte uma das mais famosas da região. 

Possui Igrejas e monumentos históricos, dos séculos XVII e XVIII, como a Igreja de São Benedito, 

a Capela de Nossa Senhora da Guia, e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, datada de 

1615.  

Na região, destacam-se ainda outras cidades turísticas, como Armação dos Búzios, uma 

península composta de vinte e três praias, que recebem correntes marítimas do Equador e do Polo 

Sul. A cidade, destino internacional, é popularmente conhecida como a Saint-Tropez brasileira.  

Outra cidade mundialmente conhecida e a mais próxima da Região Metropolitana é a cidade 

de Saquarema, considerada desde a década de 70, a Capital Nacional do Surfe, sendo as ondas da 

Praia de Itaúna as melhores do país para os praticantes do esporte, que anualmente realizam 

campeonatos nacionais e internacionais. A cidade, rica em tradições religiosas, é palco ainda do 

Círio de Nazareth mais antigo do Brasil, datado de 1630, em que todo dia 8 de Setembro, cerca de 

duzentas mil pessoas se reúnem para comemorar o dia da Padroeira da cidade, aos pés da histórica 

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth, situada no alto de uma colina. Possui belas praias, 

lagoas, cachoeiras e serras, além de abrigar também o Centro Brasileiro de Voleibol (CBV) 

“Arizão”, onde é realizado o treinamento da seleção brasileira de voleibol.  

Em suma, todas as cidades da região possuem belezas e atrativos naturais e históricos com 

forte potencial turístico, o que coloca a Região da Baixada Litorânea como um dos destinos mais 

procurados no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a localização estratégica da região tem se 

apresentado como uma grande possibilidade de desenvolvimento social e econômico, o que pode 

ser observado a partir da instalação de indústrias nos municípios que compõem a região nos últimos 

anos. Cidades como Araruama e Cabo Frio destacam-se ainda pela indústria do sal, sendo a 

extração de sal marinho, a atividade econômica mais tradicional da região. Junto  às salinas 

encontram-se os moinhos de ventos, considerados também um dos símbolos mais famosos da 

região. 
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Em relação à situação da saúde na Baixada Litorânea, há dez anos (2004), foi elaborado pela 

Secretaria de Saúde do Estado, um Plano Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, em que foram 

apontados os principais problemas de saúde na região.  

 

                  

 

Fonte: Plano Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. SESDEC, 2004. 

 

Como podemos observar na tabela acima, em 2004, foi colocada a necessidade da instalação 

de um serviço de oncologia na região que atendesse pelo SUS, tendo em vista que até o presente 

ano, os moradores da Baixada Litorânea necessitavam se deslocar até a Região Metropolitana, 

especialmente para o INCA, para o atendimento de qualquer tipo de câncer.  

Especificamente para a área da oncologia, que constitui-se como o nosso objeto de estudo, 

salientamos ainda a constatação da insuficiência de exames complementares de média e alta 
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complexidade, como a mamografia, por exemplo, fundamental para o diagnóstico do câncer de 

mama. Embora o estudo tenha sido realizado há dez anos, sabemos que ainda hoje esse problema 

persiste nos municípios que compõem a região.  

Em 25/08/2010, a partir da Lei 5.809/2010
139

, o governador Sérgio Cabral sancionou o 

Projeto de Lei nº. 3.447/2006 de autoria da deputada estadual Graça Matos, criando a Rede de 

Atenção Oncológica no Estado, que tem como objetivo principal, criar estratégias para o 

enfrentamento do câncer, buscando a expansão da oferta de serviços na área oncológica tendo a 

regionalização/hierarquização como referência principal.  

De acordo com o Artigo 2º, a Rede de Atenção Oncológica terá como missão “levar o 

tratamento aos pacientes com câncer em seus municípios ou grupo de municípios mais próximos de 

suas residências; buscar qualidade, humanizar o tratamento e resgatar a cidadania” (Art. 2º, Lei 

5809/10).  

Em 2013, a Secretaria de Saúde do Estado elaborou um Plano Regional para a região da 

Baixada Litorânea (2013-2016)
140

, apontando problemas importantes na área da saúde, alguns dos 

quais estão intimamente relacionados à atenção oncológica, bem como ações, metas e prazos para a 

resolução dos mesmos. 

Em relação à diretriz que versa sobre a garantia da integralidade da atenção, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, é destacada a baixa resolutividade 

na Atenção Básica (ESF), com a persistência de baixa cobertura em alguns municípios. É 

apresentada ainda enquanto um problema importante, a falta de fluxo e baixa qualidade do 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD).  

Ambos os problemas citados articulam-se diretamente à qualidade da atenção oncológica na 

região. O primeiro, relacionado à baixa cobertura da Atenção Básica, pode refletir, por exemplo, na 

ausência da detecção precoce do câncer de colo de útero, que poderia ser facilmente detectado pelo 

exame preventivo; a ausência de atendimento odontológico, oferecido nas Unidades de Saúde da 

Família, reflete na detecção tardia do câncer de boca, que poderia ser detectado em uma simples 

consulta de rotina.  

A baixa qualidade do TFD coloca-se como um grande desafio para os portadores de câncer 

da região, especialmente para os que necessitam deslocar-se para a Região Metropolitana. Grande 

parte dos pacientes, já fragilizados pela doença, precisam enfrentar outros problemas, como o 
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 A presente lei encontra-se disponível na íntegra em: http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1024923/lei-5809-10. 

Acesso em 08/06/2014.  
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 Para maiores informações, ver: http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/48-informes-ao-gestor/49-

planejamento/170-regioes-de-saude.html?start=5. Acesso em 29/05/2014.  

http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1024923/lei-5809-10.%20Acesso%20em%2008/06/2014
http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1024923/lei-5809-10.%20Acesso%20em%2008/06/2014
http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/48-informes-ao-gestor/49-planejamento/170-regioes-de-saude.html?start=5
http://www.saude.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/cat_view/48-informes-ao-gestor/49-planejamento/170-regioes-de-saude.html?start=5
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horário de saída, ainda pela madrugada para cidades como Rio de Janeiro e Niterói; bem como a 

indisponibilidade de vagas nas vans e nos ônibus de muitos dos municípios, o que os obriga muitas 

das vezes, recorrerem às Defensorias Públicas para, mediante ordem judicial, obterem a vaga para a 

realização do tratamento em outros municípios.  

No tocante à diretriz que versa sobre o fortalecimento da gestão interfederativa do SUS, para 

aperfeiçoar a capacidade de resolução das ações e serviços prestados à população, é colocada a 

fragilidade do processo de discussão técnica e de tomada de decisão, para o fortalecimento da 

regionalização na Baixada Litorânea. É destacada como necessária a implantação do Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), com a estruturação das redes e financiamento 

garantido pelo Ministério da Saúde.  

 

4.2 - Onkosol Assistência Oncológica – Histórico e caracterização da instituição 

 

A Onkosol Assistência Médica Oncológica LTDA ou Onkosol Centro de Oncologia 

(Onkosol) é o primeiro e único centro de oncologia conveniado ao SUS da região da Baixada 

Litorânea do Rio de Janeiro, estando situado à Rua Maestro Clodomiro G. de Oliveira, nº. 44, no 

bairro da Passagem, na cidade de Cabo Frio.  

De acordo com o Portal da Saúde do Ministério da Saúde, constitui-se de uma empresa 

privada, de personalidade jurídica, que está submetida à esfera administrativa privada
141

. Possui 

convênio com o SUS para o atendimento a toda a região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, 

bem como diversos convênios privados, como Unimed, Caarj, Caberj, Cassi, Correios, Camperj, 

Petrobrás, Furnas, Bradesco Saúde, entre outros. A Gestão do convênio com o SUS é realizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, que repassa à empresa os recursos destinados ao 

pagamento das consultas, cirurgias e quimioterapias realizadas.  

A Onkosol foi inaugurada no ano de 2001, quando atendia somente convênios particulares. 

No ano de 2003, passou a realizar alguns atendimentos pelo SUS para munícipes da cidade de Cabo 

Frio, em convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do município. No entanto, foi 

somente no ano de 2006, que o então Prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, solicitou ao 

Secretário de Saúde do Estado Sérgio Côrtes a assinatura do convênio definitivo para atendimento 

pelo SUS aos pacientes de toda a Baixada Litorânea. 
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 A empresa está cadastrada no Ministério da Saúde sob o número CNES: 6008437. Possui Alvará para funcionamento 

expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, nº. 1/0023625, de 13/06/2006, e tem como CNPJ o nº. 

04703117000192. Ver mais em: Ver em: 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3300706008437. Acesso em 25/05/2014. 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3300706008437
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A Onkosol está incorporada ao Hospital Santa Izabel
142

, também situado no município de 

Cabo Frio, e é especializada no atendimento de alta complexidade em oncologia, tendo sido 

credenciada no dia 25 de Maio de 2007 pelo Diário Oficial do Estado, para atendimento pelo SUS a 

nove municípios, abrangendo cerca de 600 mil habitantes da Região da Baixada Litorânea. O 

credenciamento para atendimento pelo SUS foi realizado pelo governo estadual, com o objetivo de 

descentralização dos serviços, em conformidade com a Portaria nº 2.439, de 08 de Dezembro de 

2005, que Instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica.   

A unidade oferece serviços de prevenção, diagnóstico
143

 e tratamento quimioterápico do 

câncer. Os pacientes que necessitam de Radioterapia são encaminhados pelos médicos da Onkosol 

para as respectivas secretarias de saúde dos seus municípios, que fazem a regulação das vagas.  De 

acordo com dados estatísticos da instituição, atualmente, cerca de 80% dos atendimentos realizados 

são pelo SUS, sendo os 20% restantes pelos convênios privados.  

A Onkosol, juntamente com o Hospital Santa Izabel, está conveniada ao SUS como 

UNACON e, portanto, não tem obrigação de oferecer atendimento a todos os tipos de cânceres, mas 

sim, aos mais prevalentes no Brasil. A Onkosol atende a todos os tipos de cânceres, exceto os de 

cabeça e pescoço, sangue
144

 e os infantis. Esses tipos de cânceres são tratados somente nas unidades 

de saúde da Região Metropolitana, como por exemplo, o INCA
145

.   

A Onkosol funciona de segunda à sexta-feira, das 8:30h às 17h, e está instalada em dois 

prédios em um mesmo terreno. O prédio da frente possui uma recepção geral; sala de espera; 

toaletes, inclusive para portadores de deficiência, sala do Serviço Social; e dois consultórios 

médicos, que atendem as seguintes especialidades: cirurgia geral, coloproctologia, urologia, 

ginecologia, mastologia e cirurgia plástica. Cada especialidade possui um médico, sendo exceções, 
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 O Hospital Santa Izabel é um Hospital Geral, localizado à Rua Barão do Rio Branco, nº. 72, Centro, Cabo Frio-RJ. 

Possui esfera administrativa privada, personalidade jurídica e gestão municipal. Constitui-se enquanto entidade 

beneficente sem fins lucrativos. Possui cadastro no Ministério da Saúde sob o número CNES: 2278286, CNPJ: 

30590574000128 e Alvará para funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio nº. 18085, de 

09/08/1999.  Ver mais em: 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3300702278286. Acesso em 25/05/2014.  
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 Atualmente são realizados diagnósticos somente para os cânceres de mama e útero, sendo as biópsias realizadas na 

própria unidade. Para todos os outros tipos de cânceres atendidos pela instituição, o usuário já deve chegar com o 

diagnóstico fechado.  
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 São tipos de cânceres do sangue a Leucemia, o Linfoma de Hodgkin e o Linfoma não-Hodgkin.   

 
145

 Desde o dia 5 de Agosto de 2013, seis serviços importantes do INCA passaram a ter um novo procedimento para a 

avaliação inicial dos usuários, que antes era realizada pela triagem. A partir dessa data, os serviços de neurocirurgia, 

cirurgia torácica, cirurgia geral oncológica, urologia, e cirurgia de cabeça e pescoço somente aceitarão usuários 

encaminhados pela Central de Regulação do Município do Rio de Janeiro, que utiliza o Sistema Nacional de Regulação 

(SISREG) para administrar as vagas disponíveis e verificar a instituição mais adequada para o atendimento desses 

usuários. Os portadores de câncer de mama já eram encaminhados para o INCA pelo SISREG desde o ano de 2011. 

Dessa forma, são as secretarias de saúde dos municípios, as responsáveis em cadastrar os seus munícipes no SISREG.  

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3300702278286
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a cirurgia geral e a urologia, que contam com dois médicos realizando o atendimento. Além das 

consultas médicas, nesse prédio são dispensados os medicamentos para os pacientes atendidos pelo 

SUS que realizam quimioterapia oral.  

O prédio dos fundos possui dois andares, sendo no primeiro a recepção; sala de espera; 

toaletes; sala da direção de Enfermagem; dois consultórios médicos, onde atendem dois 

oncologistas; e sala de quimioterapia com nove poltronas e uma maca.  No segundo andar, funciona 

a parte administrativa da clínica.  

Atualmente encontra-se em construção um espaço destinado ao serviço de radioterapia, que 

tem previsão de inauguração para o fim de 2014, e que também irá atender os pacientes 

conveniados pelo SUS.  

Todas as cirurgias marcadas pelos médicos da Onkosol são realizadas no Hospital Santa 

Izabel pelos próprios. Além das cirurgias, o Hospital possui uma Emergência aberta 24h a todos os 

usuários
146

 da Baixada Litorânea em tratamento na Onkosol, inclusive para os que estão em 

cuidados paliativos, ou seja, sem possibilidades terapêuticas de cura. O hospital possui um espaço 

específico para a oncologia, sendo uma ala masculina, com cinco leitos cirúrgicos e três para 

oncologia clínica; e uma feminina, com três leitos cirúrgicos e cinco para oncologia clínica.  

Atualmente, a clínica conta com trinta e seis (36) funcionários, sendo: três (03) oncologistas 

clínicos; dois (02) urologistas; um (01) coloproctologista; (01) cirurgião plástico; (01) mastologista; 

um (01) ginecologista; dois (02) cirurgiões gerais; três (03) enfermeiros; um (01) assistente social; 

dois (02) técnicos de enfermagem; um (01) auxiliar de enfermagem; um (01) instrumentador; um 

(01) gerente geral; um (01) administrador; cinco (05) administrativos; três (03) recepcionistas; três 

(03) auxiliares de serviço geral; três (03) auxiliares de cozinha e um (01) guarda patrimonial. Cabe 

destacar que a clínica não conta com profissionais de nutrição e psicologia, importantes para a 

garantia da integralidade do atendimento oncológico.  

A regulação de todos os pacientes da Baixada Litorânea é realizada pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Cabo Frio. Para serem atendidos na Onkosol pelo SUS, os usuários devem 

ser encaminhados pelas secretarias de saúde de seus respectivos municípios, que via fax, solicitam a 

autorização da primeira consulta na Onkosol junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio.  

Após a autorização, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio devolve, via fax, o documento 

autorizado e munido de um número de identificação. A partir desse número, as secretarias de saúde 
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 Os usuários que estão realizando quimioterapia, caso sofram alguma intercorrência própria do tratamento podem, se 

desejar, dirigirem-se também às emergências mais próximas, em seus respectivos municípios de origem.  
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realizam contato telefônico com a Onkosol que realiza a marcação da primeira consulta
147

. Os 

munícipes de Cabo Frio podem realizar a marcação da primeira consulta pessoalmente, se assim 

desejarem.  

Em relação ao tempo de espera para a primeira consulta na instituição, foi destacado durante 

a realização das entrevistas, que o prazo máximo para a realização da primeira consulta, é de quinze 

dias, demonstrando um esforço da instituição em cumprir a Lei nº. 12.732/12, que prevê que 

pacientes com câncer deverão iniciar o tratamento pelo SUS em até 60 dias
148

.  

A primeira consulta geralmente é realizada com a especialidade médica responsável pelo 

tumor que o usuário apresenta. Após esse primeiro atendimento, o médico encaminha o usuário para 

a cirurgia, ou diretamente para o médico oncologista, caso o usuário necessite realizar primeiro o 

tratamento de quimioterapia
149

 ou já tenha realizado a cirurgia em outra instituição. Os usuários 

operados são encaminhados após a revisão, para o médico oncologista, que dará continuidade ao 

tratamento.  

Em relação ao tempo de espera para a realização da cirurgia, foi inferido que o mesmo 

depende da realização do risco cirúrgico, que é de responsabilidade dos municípios em que os 

usuários residem, o que muitas vezes acaba afetando a realização da mesma. Após a realização do 

risco cirúrgico, a cirurgia é realizada, em até três semanas, em média.  

A Onkosol possui convênio com o Laboratório OS Rezende, situado em Cabo Frio, para os 

usuários atendidos pelo SUS que necessitam realizar exames de sangue para o risco cirúrgico, e no 

intervalo das quimioterapias, e exames de Raio-X. Os outros exames solicitados, como por 

exemplo, o eletrocardiograma, são de responsabilidade dos municípios em que os usuários residem.  

Quanto ao início do tratamento de quimioterapia, existe um tempo médio de quinze dias 

após a solicitação do médico oncologista. Esse tempo é necessário, pois a clínica solicita, via 

APAC, a autorização para a realização do procedimento. Foi salientado, no entanto, que o 

agendamento já é realizado no dia em que o médico oncologista solicita a realização do tratamento.  
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 Para a primeira consulta na Onkosol, os usuários devem levar além da documentação básica, como RG, CPF, Cartão 

Nacional de Saúde e comprovante de residência, o documento autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo 

Frio, e um ofício emitido pela secretaria de saúde de origem, em que  é solicitada formalmente a primeira consulta à 

Onkosol.  
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 Tal fato já havia sido constatado quando encaminhava os pacientes do município de Saquarema para a Onkosol, 

onde pude perceber que o tempo de espera para a primeira consulta é realmente pequeno se comparado à maioria das 

instituições.  
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 Em alguns casos os pacientes atendidos pelo mastologista e pelo coloproctologista são encaminhados primeiramente 

para o tratamento de quimioterapia, para depois realizarem o procedimento cirúrgico. Geralmente nesses casos é 

necessário reduzir o tumor, para poder retirá-lo cirurgicamente.  
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Todos os pacientes de primeira vez conveniados pelo SUS são agendados para um 

atendimento com a assistente social, que foi cedida à Onkosol pelo Hospital Santa Izabel, para 

atendimento aos mesmos, uma vez por semana.  

O trabalho do Serviço Social na Onkosol é desenvolvido a partir das seguintes técnicas e 

instrumentos de trabalho:  

1) Entrevista Social realizada com os usuários que chegam à Onkosol pela primeira vez, 

visando a adesão do usuário ao tratamento, especialmente à quimioterapia; 

2) Informação e orientação quanto aos direitos sociais das pessoas com câncer
150

, que são 

usuários do SUS e esclarecimento aos familiares para maior compreensão e aceitação do 

tratamento; 

3) Orientação e encaminhamento de solicitação de transporte às secretarias municipais, nos 

casos dos usuários necessitarem de TFD, especialmente os que realizam tratamento de 

radioterapia;  

4) Orientações quanto à obtenção de laudos médicos e agendamento de benefícios por telefone 

ou internet junto à Previdência Social;  

5) Acompanhamento dos pacientes que se encontram internados no Hospital Santa Izabel para 

a realização das cirurgias, ou durante a realização do tratamento quimioterápico e em 

cuidados paliativos; 

6) Encaminhamento de usuários que necessitam do tratamento de radioterapia para o INCA ou 

para a ONCOBEDA em Campos dos Goytacazes, na Região Norte do Estado.  

É importante frisar que o tempo médio de tratamento para portadores de câncer é de seis 

anos. Dessa forma, além da realização da cirurgia e da quimioterapia, a instituição é responsável por 

atender todos os usuários conveniados pelo SUS para a realização de consultas de rotina, a cada seis 

meses em média, ou a depender da necessidade médica, até que os mesmos recebam a alta 

definitiva.  

A Onkosol dispensa quimioterápicos para os usuários atendidos pelo SUS e pelos convênios 

particulares, principalmente para os portadores dos cânceres de mama e próstata, que realizam 

quimioterapia oral. Além disso, fornece medicamentos para náuseas e morfina, para os usuários em 

cuidados paliativos. Desde o momento em que a instituição passou a atender pacientes pelo SUS, 
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 São direitos sociais das pessoas portadoras de câncer: 1) Saque do FGTS; 2) Saque do PIS/PASEP; 3) Auxílio-

Doença; 4) Aposentadoria por Invalidez, caso considerada definitiva pelo INSS; 5) Amparo Assistencial ao Idoso e ao 

Deficiente (BPC); 6) Tratamento Fora de Domicílio (TFD); 7) Vale Social; 8) Riocard; 9)Isenção do Imposto de Renda 

na aposentadoria; 10) Quitação do financiamento da casa própria;  11) Isenção de IPI na compra de veículos adaptados; 

12) Isenção de ICMS na compra de veículos adaptados; 13) Isenção de IPVA para veículos adaptados; 14) Isenção de 

IPTU; 15) Transporte interestadual gratuito; 16 ) Laudo Médico para afastamento do trabalho.  
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não foi registrada a falta de medicamentos, seja para a realização da quimioterapia, quanto para a 

quimioterapia oral. 

Uma constatação importante observada durante a realização da pesquisa, refere-se ao fato de 

que diferentemente de algumas instituições privadas conveniadas ao SUS, na Onkosol não existe 

diferenciação de tratamento quanto ao caráter do convênio (particular ou SUS). Todos os usuários 

aguardam nas mesmas salas de espera e são atendidos nos mesmos consultórios de forma 

concomitante; não havendo, portanto, diferenciação no agendamento dos mesmos.  

De acordo com dados estatísticos obtidos na instituição, em Maio de 2014 havia 756 

usuários em tratamento pelo SUS; e apenas 100 usuários conveniados com planos de saúde 

privados. Desse total, 417 estão em tratamento de câncer de mama; 301 em tratamento do câncer de 

próstata; e 138 em tratamento de outros tipos de cânceres.  

Observamos, portanto, um dado estatístico importante, que se inscreve nos estudos gerais 

sobre a doença no Brasil, nos quais os cânceres de mama e próstata, após os de pele não melanoma 

são os mais prevalentes, inclusive no Estado do Rio de Janeiro, conforme dados apresentados no 

terceiro capítulo do presente estudo.  

Existe uma média de 25 atendimentos por dia para cada oncologista; e 30 pacientes por dia 

realizam o tratamento de quimioterapia. Em relação aos médicos especialistas, não existem dados 

sistematizados; no entanto, foi afirmado que a média de atendimentos por dia, por médico, supera o 

número de atendimentos realizados pelos oncologistas.  

No tocante à relação repasse de recursos x volume de atendimentos, ambas as entrevistadas 

afirmaram que no passado já existiram alguns problemas pontuais no repasse de verbas, mas nada 

tão sério que impedisse a clínica de continuar atendendo os usuários. Ambas destacam ainda que 

tanto a Onkosol quanto o Hospital Santa Izabel estão pequenos para atender a demanda da Baixada 

Litorânea, o que num futuro próximo poderá se traduzir em um problema, principalmente em 

relação ao tempo de espera para a realização das consultas, cirurgias e quimioterapias, já havendo a 

necessidade, portanto, da construção de outras unidades que ofereçam atendimento oncológico na 

região.  

 

4.3) Reflexões sobre a qualidade do atendimento na Onkosol 

 

Para a reflexão do nosso objeto empírico de análise ─ a qualidade do atendimento prestado 

pela Onkosol no âmbito da Baixada Litorânea ─ traçamos como recurso metodológico a aplicação 
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de questionários
151

 com os profissionais da instituição, de diferentes áreas do saber, que estão 

diretamente relacionados à prestação da assistência aos usuários e/ou à gerência da política do 

câncer na Onkosol.  

Metodologicamente, buscamos priorizar tanto o caráter quantitativo, quanto o caráter 

qualitativo da pesquisa. Conseguimos aplicar junto à unidade, um total de treze (13) questionários, 

num universo de vinte e nove (29) profissionais. Embora a instituição possua trinta e seis (36) 

funcionários, desse total, sete (7)
152

 não estão diretamente relacionados à assistência e a gerência da 

política do câncer, não estando incluídos, portanto, na elaboração dos questionários.  Nesse sentido, 

obtivemos o retorno de 44,8% dos profissionais da Onkosol diretamente ligados aos usuários, 

conseguindo, portanto, validar a nossa pesquisa.  

De acordo com dados obtidos em nossa pesquisa de campo, 69% dos profissionais possuem 

nível superior e 31% possuem nível médio ou técnico. Entre os profissionais da instituição que 

participaram de nossa pesquisa, e que possuem nível superior, estão Administradores, Assistente 

Social, Enfermeiros e Médicos. Os que possuem nível médio e/ou técnico são Administrativos, 

Recepcionistas, Técnicos de Enfermagem e Técnico de Radiologia.  

 

Gráfico I – Formação profissional por nível de ensino 

                         

                            Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
151

  A pesquisa de campo foi realizada nos meses de Março e Abril de 2014 na Onkosol Assistência Oncológica, sediada 

no município de Cabo Frio-RJ.  

 
152

 Para a análise do nosso objeto, não foram aplicados questionários junto aos funcionários que possuem nível 

fundamental de ensino, como os auxiliares de serviço geral, auxiliares de cozinha e guarda patrimonial, por 

entendermos que os mesmos não estão diretamente relacionados à prestação da assistência e da gerência da política de 

atendimento aos portadores de câncer.  

69% 

31% 

Formação dos profissionais 

Nível Superior

Nível
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Quanto à formação complementar dos profissionais, 62% não possuem; 23% possuem pós-

graduação latu sensu e 15% residência. Os profissionais que possuem residência cursaram 

medicina, sendo a mesma uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a 

forma de curso de especialização, fundamental, portanto, para atuação na área oncológica.  

 

  Gráfico II – Formação complementar dos profissionais da Onkosol 

                     

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

Chama-nos a atenção e é digno de nota, o fato de que 62% dos profissionais da instituição, 

portanto, a grande maioria dos que atuam no atendimento aos portadores de câncer (alta 

complexidade) não possui nenhum tipo de formação complementar. Acreditamos que essa situação 

pode ser explicada, em parte, pela baixa oferta de cursos de pós-graduação na região da Baixada 

Litorânea e pela distância da maioria das cidades que compõem a região até a região metropolitana 

do estado, onde estão concentrados a maioria dos cursos desse nível.  

Salientamos a importância da formação complementar para todas as profissões inscritas na 

divisão sócio-técnica do trabalho, especialmente a partir das alterações ocorridas no padrão de 

acumulação capitalista sob a hegemonia do capital financeiro, que “implicam radicais mudanças na 

divisão social e técnica do trabalho, afetando, além das políticas sociais, as políticas de emprego e 

salário e o mercado de trabalho” (IAMAMOTO, 2004, p. 113).  

Em reflexão na área da assistência social, mas que também pode ser aplicada ao campo da 

saúde, e que está diretamente relacionada ao nosso objeto de estudo, Raichelis (2010) salienta que 

“a luta pela garantia da qualificação e da capacitação continuadas, por espaços coletivos de estudo e 

de reflexão sobre o trabalho, de debate sobre as concepções que orientam as práticas, é parte da luta 

pela melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos serviços prestados à população” 

23% 

15% 62% 

Formação complementar 

Pós-Graduação Latu
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(RAICHELIS, 2010, p.765). Nesse sentido, entendemos ser a qualificação e a capacitação 

mecanismos importantes para a garantia da qualidade do atendimento também na Onkosol.  

Em relação ao tempo de atuação na área da saúde, mais da metade dos profissionais, (54%) 

possuem mais de dez anos; (23%) entre cinco e dez anos; e (23%) menos de cinco anos, denotando, 

portanto, que a grande maioria dos profissionais da instituição possui familiaridade com o campo da 

saúde. Embora os mesmos não tenham trabalhado somente na atenção oncológica, essa informação 

é importante, pois nos indica que grande parte dos profissionais que participaram da pesquisa 

possuem certa propriedade na elaboração das respostas apresentadas.  

Entre os profissionais que participaram da pesquisa e são reconhecidos enquanto 

profissionais da saúde
153

, estão Assistentes Sociais, Enfermeiros, Médicos, Técnicos de 

Enfermagem e Técnicos em Radiologia.  

Tradicionalmente, são considerados profissionais da saúde aqueles que possuem suas 

respectivas profissões relacionadas às ciências da saúde
154

. No entanto, ao entendermos que o 

conceito de saúde não se refere somente aos aspectos biológicos, mas também aos aspectos 

econômicos, políticos, sociais e históricos, conforme já discutimos no terceiro capítulo deste 

trabalho, não podemos desprezar a contribuição dos profissionais de outras áreas para a presente 

pesquisa, dentre os quais, os da área da administração, que embora não prestem assistência direta 

aos portadores de câncer, atuam na gestão da política de atenção oncológica.    
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 São considerados profissionais da saúde: Assistentes Sociais, Enfermeiros, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos, 

Fisioterapeutas, Educadores Físicos, Fonoaudiólogos, Dentistas, Terapeutas Ocupacionais, Biomédicos, Farmacêuticos, 

Técnicos de Enfermagem, Técnicos de Radiologia, entre outros. Para um maior entendimento ver: GIRARDI, 

SABADO N.; FERNANDES JR. HUGO; CARVALHO, CRISTIANA L. A Regulamentação das Profissões de Saúde 

no Brasil Espaço Saúde v. Online Volume 2 - número 1 - Dezembro de 2000. 
154

 As ciências da saúde ou ciências médicas são, de forma resumida, aquelas que relacionam-se a vida, a saúde e a 

doença. 

http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude/v2n1/RPSB.htm
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Gráfico III – Tempo de atuação na área da saúde 

                      

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

Como opção metodológica de análise, consideramos por bem dividir as questões propostas 

no questionário em quatro blocos temáticos, que se inter-relacionam
155

: a) O atendimento aos 

portadores de câncer no âmbito do SUS e os reflexos sociais da doença; b) Impressões sobre os 

conceitos de qualidade de vida e qualidade do atendimento a partir da ótica dos profissionais da 

Onkosol; c) O atendimento prestado pela Onkosol; e por fim, d) A Política Nacional de Atenção 

Oncológica na Baixada Litorânea  do Rio de Janeiro.  

No item a seguir serão analisadas e problematizadas as questões propostas na pesquisa de 

campo, buscando sempre que possível, realizar a conexão das mesmas com o Projeto de Reforma 

Sanitária e o Projeto neoliberal ou privatista, que na atualidade apresentam embates políticos e 

ideológicos no campo da saúde.  

 

4.3.1) O atendimento aos portadores de câncer no âmbito do SUS e os reflexos sociais da 

doença 

 

No presente item, discutiremos à luz dos questionários respondidos pelos profissionais da 

Onkosol, e de nosso acúmulo teórico construído ao longo dos capítulos deste trabalho, os aspectos 

gerais do atendimento ao câncer no âmbito do SUS; e os reflexos sociais que a doença acarreta aos 

seus portadores na opinião dos profissionais. 

                                                 
155

 É importante salientar que a discussão acerca da qualidade do atendimento na área oncológica, e mais precisamente 

na região da Baixada Litorânea, permeia todos os blocos temáticos do item 4.3.   
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A primeira questão que colocamos para os profissionais da Onkosol refere-se à existência ou 

não de uma epidemia de câncer e à sistematização de dados estatísticos no cotidiano de trabalho. 

Para (62%) dos profissionais que participaram da pesquisa existe atualmente uma epidemia de 

câncer; para (38%) não existe. Acerca dos dados estatísticos no cotidiano profissional, não 

recebemos retorno de nenhum profissional.   

 

Gráfico IV- Existe hoje uma epidemia de câncer? 

                          

                             Fonte: Elaboração própria. 

 

Cabe problematizarmos o fato de uma porcentagem considerável de profissionais que 

trabalham na atenção oncológica afirmar não existir uma epidemia de câncer na atualidade. 

Conforme discorremos no primeiro capítulo da presente dissertação, nosso sistema de saúde surgiu 

de forma dicotomizada, onde de um lado prevalecia o modelo de saúde baseado na assistência 

médica; e de outro, o Sanitarismo Campanhista, empenhado em erradicar as epidemias que 

assolavam principalmente os centros urbanos.  

Nesse sentido, a partir de algumas respostas obtidas, como por exemplo: “Não existe uma 

epidemia de câncer porque o câncer não é uma doença transmissível”, entendemos que existe ainda 

hoje no ideário da saúde a noção de que as epidemias, assim como no início do Século XX estão 

associadas às doenças infecciosas, como a dengue e a febre amarela, por exemplo.  

No entanto, para a epidemiologia clássica, uma epidemia caracteriza-se por uma elevação 

inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, ultrapassando 

valores do limiar epidêmico preestabelecido para aquela circunstância e doença. (ROUQUAYROL, 

1994).  

Destarte, de acordo com os nossos estudos apontados no terceiro capítulo deste trabalho, o 

número dos casos de câncer aumentou consideravelmente, principalmente a partir do último século, 

62% 

38% 

Existe hoje epidemia de câncer? 
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configurando-se atualmente como uma epidemia e, portanto, um problema de saúde pública 

mundial.  

De acordo com a Lei 8.080, de 19/09/1990, dentre os objetivos do SUS estão “a assistência 

às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas” (Lei 8.080, 1990). Sendo assim, 

consideramos importante conhecermos a percepção que os profissionais da Onkosol, empresa 

privada conveniada ao SUS, possuem acerca da assistência prestada aos portadores de câncer no 

âmbito do SUS.   

Ao questionarmos os profissionais, indagando se os mesmos acreditam que o SUS esteja 

preparado para lidar com a epidemia de câncer, obtivemos as seguintes porcentagens: (69%) 

consideram que o SUS não esteja preparado; (23%) consideram que o SUS esteja preparado; e (8%) 

responderam “Sim e Não”.  

Conforme já explicitamos anteriormente neste estudo, o câncer é a segunda causa mortis por 

doença no Brasil, atrás somente das doenças cardiovasculares, demandando, portanto, atenção 

especial dos gestores da política pública de saúde. No entanto, o segundo capítulo deste estudo 

permitiu-nos tecer algumas considerações importantes acerca da mesma na atualidade, como por 

exemplo, a prestação da assistência de má qualidade ou ineficiente; a burocracia presente no 

sistema de saúde brasileiro; a não efetivação da universalidade; a descentralização irregular das 

unidades de saúde que oferecem tratamento aos portadores de câncer, entre outros fatores que nos 

permitem concluir que, de fato, o SUS não está preparado para lidar com a epidemia de câncer.  

 

Gráfico V – O SUS está preparado para lidar com a epidemia do câncer? 

             

               Fonte: Elaboração própria. 
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Embora (69%) dos profissionais considerem que o SUS não esteja preparado para lidar com 

a epidemia de câncer, é curioso notar que (54%) dos mesmos consideram que o governo faz os 

investimentos necessários na atenção oncológica, o que pode demonstrar uma contradição. É 

importante destacar que o profissional que respondeu “Sim e Não” (8%), não justificou a sua 

resposta, não permitindo-nos, portanto, problematizarmos o seu posicionamento.  

 

              Gráfico VI- O governo faz investimentos necessários em oncologia? 

          

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

O que observamos, na realidade, é que embora o governo tenha aumentado os gastos
156

 com 

a atenção oncológica, os mesmos ainda são insuficientes para atender toda a demanda
157

. O 

Relatório de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a Política Nacional 

de Atenção Oncológica, de 2011, infere que “a rede de atenção oncológica não está suficientemente 

                                                 
156

 É importante ressaltar que a Ação Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade suporta também gastos com todos os demais exames e tratamentos ambulatoriais e hospitalares de média 

e alta complexidade. O valor total despendido na referida ação para o pagamento apenas de despesas com tratamentos 

de câncer (cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia e iodoterapia) atingiu, em 2010, o montante de R$ 

1.921.378.041. (TCU, 2011, p.22).  

 
157

 A rede de atenção oncológica não se mostra suficiente para atender a toda a demanda dos pacientes por diagnóstico 

e tratamento de câncer. Levantamento da capacidade instalada e da produção da rede de oncologia desenvolvido pela 

Divisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica (Darao) do Inca, atualizado até 3/6/2011, estima para todo o território 

nacional a necessidade de 375 Unacons e Cacons. Essa estimativa é realizada considerando uma unidade de 

atendimento, Cacon ou Unacon, para cada 1.000 casos novos de câncer estimados, desconsiderando o câncer de pele 

não melanoma, conforme é definido no Anexo III da Portaria SAS/MS 741/2005. Na época do levantamento, existiam 

264 estabelecimentos habilitados, sendo que alguns destes possuíam capacidade instalada para determinados tipos de 

tratamento equivalente a mais de um Unacon ou Cacon. O levantamento do Inca evidencia déficit na capacidade 

instalada de cirurgia, de 44 unidades de atendimento; de quimioterapia, de 39 unidades de atendimento; e de 

radioterapia de 135 unidades de atendimento ou equipamentos (TCU, 2011, p.30).  
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estruturada para possibilitar aos pacientes de câncer acesso tempestivo e equitativo ao diagnóstico e 

ao tratamento de câncer” (TCU, 2011, p. 29). 

O gráfico abaixo demonstra os gastos do SUS com o tratamento oncológico entre os anos de 

2002 a 2010:  

 

Gráfico VII – Gastos do SUS com a atenção oncológica no período 2002-2010 

           

              Fonte: TCU, 2011.  

 

Consideramos que alguns fatores podem explicar o fato de que, embora os investimentos 

tenham aumentado no período observado, a rede de atenção oncológica ainda não consiga atender a 

toda a demanda apresentada. O primeiro refere-se ao subfinanciamento da saúde, conforme 

discutimos no segundo capítulo do presente estudo, que tem se convivido com má distribuição de 

papéis e recursos entre União, estados e municípios. Além do subfinanciamento, ocorre ainda a falta 

de regulação do setor privado
158

 e de suas práticas de mercantilização e financeirização da atenção à 

saúde, e a falta de uma política de gestão do trabalho que valorize os trabalhadores.  

Soma-se ao subfinanciamento da saúde, o fato de, nos últimos anos, estarmos presenciando 

o aumento do número de casos novos, ou seja, uma epidemia de câncer. Os nossos estudos apontam 
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 De acordo com Sergio Piola, coordenador da área de Saúde do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), “o 

Brasil é o único país com sistema universal de saúde onde o gasto privado é maior que o público”.  
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ainda que o aumento de investimentos não tem acompanhado o aumento do número de casos da 

doença no país, o que acaba por expor ainda mais as fragilidades do SUS.  

Em relação às principais dificuldades encontradas na área oncológica, os profissionais da 

Onkosol destacaram a demora no diagnóstico (apontado por 31%); desresponsabilização do SUS 

(15%); escassez de recursos financeiros e humanos (15%); falta de serviços de radioterapia (8%); 

poucas unidades de tratamento disponíveis (8%); acesso difícil e demorado ao tratamento (8%); 

demora na realização de exames (8%); atendimento burocratizado (8%); falta de médicos 

especializados (8%); e a distância entre a população e as unidades de saúde (8%).  

 

Tabela I – Principais dificuldades na área oncológica 

    

     Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre as dificuldades mencionadas, algumas são dignas de problematização. A primeira 

refere-se à demora no diagnóstico da doença, que em grande parte dos casos está intimamente 

relacionada à atenção básica, de nível primário. Conforme discorremos no terceiro capítulo do 

presente estudo, existe um déficit grande de mamógrafos no Brasil, retardando, dessa maneira, o 

diagnóstico do câncer de mama; a baixa cobertura da ESF está relacionada também à demora 

diagnóstica dos cânceres de útero e boca, que podem ser facilmente detectados através do exame 

preventivo e da consulta odontológica.  

Nesse sentido, vislumbramos que a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e em 

especial à atenção básica, que de acordo com o Pacto de Gestão é de responsabilidade integral dos 

municípios, pode determinar muitas vezes a demora no diagnóstico de alguns tipos de cânceres, que 

em estágio inicial, possuem grandes possibilidades de cura.  
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Para além da insuficiência diagnóstica na atenção básica, em muitos casos, os usuários 

chegam à alta complexidade com diagnósticos inconclusos, necessitando, por exemplo, de biópsias, 

que geralmente são demoradas e ofertadas em baixa escala.  

Outro problema mencionado refere-se à desresponsabilização do SUS, que na opinião de 

(15%) dos profissionais não assume o seu papel, que seria, entre outros, o de prestar “assistência às 

pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas” (Lei 8.080, Art.5º, 1990).  

A partir dos apontamentos de Soares (2010) discutidos amplamente no segundo capítulo 

deste trabalho, entendemos que o processo de desresponsabilização do SUS é fruto de um processo 

de ajuste estrutural do Estado que ocorre a partir do processo de contrarreforma, que é regressivo 

em relação a direitos já conquistados, dentre os quais, a saúde, e fundamentado na racionalidade 

dominante do capitalismo contemporâneo (SOARES, 2010).  

Outro aspecto, que se coloca de acordo com os profissionais, como um entrave na área 

oncológica refere-se à escassez de recursos financeiros e humanos. Como sabemos, “o 

subfinanciamento da saúde persiste, sendo, inclusive, no âmbito da seguridade social, o orçamento 

que mais decresce em número relativos, com sistemáticos desvios de recursos via DRU” (SOARES, 

2010, p. 52).  

Embora constatemos ao longo dos anos um aumento de recursos para a saúde, é importante 

frisar que esse aumento não acompanhou o crescimento do PIB e da Seguridade Social. Ou seja, 

apesar do aumento em termos absolutos, o que se verifica, de fato, é o repasse de menos recursos da 

seguridade para a saúde ao longo dos últimos anos.  

A falta de serviços de radioterapia, mencionada por (8%) dos profissionais que participaram 

da pesquisa, tem comprometido seriamente a integralidade do tratamento, e é hoje, sem dúvidas, um 

dos maiores problemas que os portadores de câncer vêm enfrentando no âmbito do SUS. A 

radioterapia é uma das três principais modalidades terapêuticas de tratamento contra o câncer. O 

aparelho de radioterapia emite doses controladas de radiações que atingem o DNA das células 

malignas. Ao alterarem a estrutura do DNA, os raios fazem com que a célula morra quando tenta se 

dividir. 

Atualmente, de acordo com dados obtidos na Onkosol, o tempo médio de espera para os 

portadores de câncer da Baixada Litorânea tem sido de quatro a seis meses, comprometendo assim, 

a eficácia do tratamento e ferindo o princípio constitucional da integralidade, que garante 

constitucionalmente todos os tipos de tratamento para a cura ou o controle da enfermidade.  

Os usuários da Baixada Litorânea têm sido encaminhados para o INCA, na região 

metropolitana, ou para a ONCOBÊDA, em Campos dos Goytacazes, na região norte do estado, 
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distantes, portanto, da maioria das cidades que compõem a região da Baixada Litorânea. Como o 

tratamento de radioterapia é realizado diariamente por um período médio de trinta a quarenta e 

cinco dias, os usuários já fragilizados pelos efeitos do câncer necessitam se mudar para essas 

cidades, ou então enfrentar viagens longas e demoradas todos os dias, comprometendo a renda 

familiar com estadias e afins.  

Dados da Sociedade Brasileira de Radioterapia revelam que em 2013, cerca de 100 mil 

brasileiros necessitaram de radioterapia e não tiveram. Existe uma recomendação da OMS de um 

aparelho de radioterapia para cada 600 mil habitantes. O Brasil possui 200 milhões de habitantes e 

376 aparelhos de radioterapia, ou seja, número superior de aparelhos ao recomendado.  

No entanto, apesar de possuir número satisfatório de aparelhos, existe no país um outro 

problema, que é a falta de recursos humanos para a sua execução. Dois outros problemas referem-se 

ao sucateamento de boa parte das máquinas, e à divisão geográfica que é desigual. Existem regiões 

do Brasil que possuem máquinas demais, e outras que possuem máquinas de menos.  

A respeito dos reflexos sociais causados pelo câncer, um número considerável de 

profissionais (38%) citou o abalo psicológico/emocional ocasionado em seus portadores. Foram 

citados também a discriminação e o preconceito (23%); a desestruturação econômica (23%); a falta 

de informação (23%); o afastamento do trabalho (15%); a ausência de condições físicas (15%); a 

mutilação (8%) e o isolamento social (8%).  

 

Tabela II – Reflexos sociais causados pelo câncer 

 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Sabemos que as doenças crônicas, entre elas, o câncer, geralmente trazem consigo 

limitações e dificuldades, que não afetam somente os seus portadores, mas também a sua rede de 

relacionamentos, ocasionando situações que ultrapassam os aspectos biológicos da doença e 

colocando demandas de ordem emocional e social.  

Considerando que 38% dos profissionais citaram o abalo psicológico/emocional sofrido 

pelos portadores de câncer, vislumbramos que a Portaria nº. 741/2005
159

 (MS), de 19/12/2005 

atribui a necessidade do profissional de psicologia na equipe multidisciplinar das Unacons, com 

vistas a oferecer suporte ao atendimento oncológico no âmbito do SUS.  

Nesse sentido, embora na instituição analisada não existam profissionais de psicologia na 

equipe multidisciplinar, consideramos que os portadores de câncer carregam consigo muitas 

concepções negativas acerca da doença, o que pode dificultar no processo de adesão e recuperação, 

sendo essencial, portanto, a presença desse profissional para que seja mantida, resguardados os seus 

limites, a qualidade do atendimento ofertado.   

Outro reflexo social importante destacado por 23% dos profissionais, refere-se à 

discriminação/preconceito vivenciados pelos portadores de câncer. Devido a diversos efeitos 

colaterais do tratamento e da doença, como o emagrecimento acentuado, as deformações visíveis, a 

utilização de ostomias, a queda de cabelo, entre outros, que geram constrangimentos aos seus 

portadores, é comum presenciarmos o isolamento dos portadores da doença de suas relações 

familiares e sociais.  

Mencionada também por 23% dos profissionais, está a desestruturação econômica das 

famílias. Tendo em vista que muitas vezes o (a) portador (a) de câncer é o (a) provedor (a) da 

família, e que nem sempre possui emprego formal, que garanta a sua manutenção econômica 

durante o tratamento, é comum observarmos a necessidade de outros membros da família 

trabalharem, inclusive adolescentes, em idade escolar. Somado à isso, estão os gastos com o 

tratamento, que nem sempre é custeado integralmente pelo SUS.  

 

4.3.2) Impressões sobre os conceitos de qualidade de vida e qualidade do atendimento a partir 

da ótica dos profissionais da Onkosol  

 

No presente item, buscaremos recuperar parte da discussão já realizada no terceiro capítulo 

do presente trabalho, a partir da ótica da equipe multidisciplinar da Onkosol, acerca dos conceitos 

de qualidade de vida e qualidade do atendimento na área oncológica.  
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Semanticamente, o termo qualidade “refere-se a um caráter do objeto, que a princípio nada 

diz sobre ele, suas propriedades ou possibilidades. Significa uma forma de estabelecer valores” 

(BETTI, 2002 apud ALMEIDA ET AL., 2012, p. 18).   

Ao atribuirmos valores a um objeto, automaticamente estamos considerando a existência 

real do mesmo. Dessa forma, o que se analisa não é a existência do mesmo no mundo concreto, mas 

sim o seu valor perante as variáveis que são estabelecidas (ALMEIDA ET AL., 2012).  

Nessa perspectiva, Almeida et al. (2012) consideram que:  

 

Quanto ao valor implícito a essa percepção (bom ou ruim), é possível afirmar que 

respeita tanto questões de ordem concreta, que exercem influência direta sobre as 

possibilidades de ação do sujeito frente à própria vida, como formas de percepção, 

ação e expectativas individuais frente a esses elementos (ALMEIDA ET AL., 

2012, p. 18).  

 

 

Devido ao fato de assentarmos a nossa análise no campo da teoria social crítica, entendendo 

que enquanto homens somos influenciados pelas relações sociais de produção, e que não é possível 

entender o real de forma desconectada de uma prática social, privilegiamos, nesta análise da 

qualidade do atendimento na área oncológica, as questões de ordem concreta, que estão diretamente 

ligadas às condições reais de vida dos sujeitos.  

Dessa forma, a partir da ampla discussão que realizamos no segundo capítulo deste estudo, 

evidenciou-se que a contrarreforma continua interferindo na política de saúde até a atualidade, a 

partir do projeto privatista, que em contraponto às propostas do projeto de Reforma Sanitária dos 

anos 1980, traz em seu bojo o sucateamento dos serviços de saúde, a falta de investimentos, o 

redimensionamento da noção de direito, etc, interferindo, diretamente na qualidade dos serviços de 

saúde prestados, inclusive na área oncológica, que muitas vezes não são capazes de oferecer um 

atendimento integral aos portadores de câncer, que articule todos os níveis de assistência 

necessários.   

Consideramos, dessa maneira, que um atendimento de qualidade é aquele que deve respeitar 

o princípio constitucional da integralidade; e que ofereça, portanto, aos portadores de câncer todas 

as modalidades de tratamento disponíveis, que são importantes em seu processo de cura.  

Ao indagarmos os profissionais a respeito do entendimento que os mesmos possuem acerca 

do conceito de qualidade de vida, obtivemos as seguintes respostas: saúde ao alcance de todos 

(61%); educação (38%); lazer (38%); possuir emprego (15%); moradia digna (15%); bem estar 

emocional (15%).  
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Tabela III – O que você entende por qualidade de vida? 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

É digno de nota o fato de a grande maioria dos participantes da pesquisa (61%) relacionarem 

qualidade de vida à “saúde ao alcance de todos”. Tal dado revela, ainda que de forma implícita, que 

há uma preocupação entre os profissionais da instituição com a forma pela qual a população tem 

tido acesso aos serviços de saúde. Destarte, não podemos deixar de mencionar a universalidade, um 

dos eixos estruturadores do SUS, que de acordo com a Constituição Federal de 1988 consiste na 

“equidade de direitos a todos os cidadãos no acesso aos serviços de saúde” (CF 1988). 

Cohn e Elias (2005) atentam para o fato de que, com a hegemonia de um processo societário 

assentado em bases neoliberais, ocorre um confronto entre o projeto de Reforma Sanitária com o 

projeto Privatista de saúde, acarretando um processo de “reuniversalização da saúde”
160

, o qual 

transforma a política de saúde numa política universal para os pobres, a partir de uma lógica 

privatizante, com uma clara divisão de tarefas entre o setor público e o setor privado: o setor 

público seria responsável pelo atendimento básico de saúde, primário, sem rentabilidade; ao setor 

privado caberia o atendimento mais especializado, secundário e terciário, que agrega mais 

tecnologia e, portanto, é mais rentável. Em linhas gerais, podemos inferir que ao pobre, seria 

concedida uma política pobre, e o restante da população seria coberto pelo mercado (COHN e 

ELIAS, 2005).  
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 Tal processo é orientado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Banco Mundial, que a partir do tema “Investir 

em Saúde”, determina a focalização das ações nos países de renda mais baixa, priorizando programas que visem adaptar 

os serviços de saúde aos procedimentos de custo-benefício da economia. Uma análise mais detalhada sobre as 

recomendações trazidas por esse documento pode ser encontrada em COHN, Amélia e ELIAS, Paulo Eduardo M. 

Saúde no Brasil: políticas e organização dos serviços. 4ª ed., São Paulo: Cortez/CEDEC, 2005. 
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Em relação ao conceito de qualidade do atendimento, os profissionais da Onkosol entendem 

que o mesmo traduz-se, entre outras coisas, por: atendimento humanizado (31%); respeito ao 

paciente (23%); acolhimento (15%); capacitação da equipe (15%); existência de uma equipe 

multidisciplinar (8%); diagnóstico precoce (8%), rapidez e eficiência no tratamento (8%); e oferta 

de todas as modalidades de tratamento (8%). Todos os profissionais da Onkosol que participaram 

da pesquisa, portanto (100%), consideram ser possível oferecer um atendimento de qualidade aos 

usuários.  

Obtivemos, entre outras, as seguintes respostas acerca do que consiste a prestação de um 

serviço de qualidade para os profissionais: “Entendo como a necessidade de se efetuar um 

atendimento humanizado”; “Capacitação com humanização de toda a equipe para atender o paciente 

com respeito e conhecimento científico”; “Um atendimento de qualidade engloba desde o 

atendimento primário, com diagnóstico precoce até o tratamento necessário, com rapidez e 

eficiência”; “Presença de uma equipe multidisciplinar atenciosa e competente, e a disponibilização 

de todo o tratamento necessário ao alcance do paciente”.     

 

Tabela IV – O que você entende por qualidade do atendimento? 

      

       Fonte: Elaboração própria. 

 

Observarmos, portanto, a partir das respostas obtidas, que o entendimento dos profissionais 

acerca da qualidade do atendimento está diretamente relacionado à humanização e à integralidade 

do mesmo, que consideramos, a partir dos nossos estudos, serem de suma importância na área 

oncológica. Nessa perspectiva, intentamos que a integralidade, enquanto um conjunto articulado e 
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contínuo das ações e serviços preventivos e curativos deve ser garantida de forma humanizada nos 

serviços de saúde.   

Cabe destacar, no entanto, que a integralidade não refere-se somente às boas condições que 

os usuários devem receber durante a realização do tratamento, mas sim, às condições que os 

mesmos devem possuir de realizar todas as modalidades de tratamento necessárias para a 

recuperação da saúde.  

Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Humanização (PNH), o 

Humaniza SUS, objetivando efetivar os princípios do SUS, entre os quais o da integralidade, no 

cotidiano das práticas de gestão e fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários 

com vistas à produção de saúde e à produção de sujeitos. 

A PNH pauta-se em três princípios fundamentais: indissociabilidade entre atenção e a gestão 

dos processos de produção de saúde, transversalidade
161

 e protagonismo dos sujeitos sociais. A 

humanização é apresentada enquanto um eixo norteador nas práticas de saúde de todos os níveis de 

atenção do SUS, desde a atenção básica até a alta complexidade, com vistas à melhoria da relação 

entre os profissionais, entre os profissionais e os usuários, e entre as unidades públicas de saúde e a 

comunidade, buscando a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde (PHN, 2004).  

Ao nos voltarmos ao nosso objeto empírico de estudo, que refere-se à qualidade do 

atendimento prestado pela Onkosol, consideramos importante o pressuposto da PNH que infere que 

a humanização deve traduzir-se, entre outras coisas, pela oferta de atendimento qualificado, com 

melhoria nos ambientes onde os pacientes são cuidados e pela melhoria nas condições de trabalho 

(PNH, 2004).  

De acordo com o Humaniza SUS:   

 

Ambiência hospitalar refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido 

como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar 

atenção acolhedora, humana e resolutiva, considerando alguns elementos que 

atuam como catalisadores da inter-relação homem x espaço (PNH, 2004, p.5). 

 

Em relação a esse aspecto, pudemos observar durante a realização da pesquisa empírica, que 

a Onkosol possui ambientes confortáveis, oferecendo boas condições de trabalho aos profissionais, 

                                                 
161

 A Humanização deve ser adotada enquanto política transversal, entendida como um conjunto de princípios e 

diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, 

caracterizando uma construção coletiva. A Humanização, como uma política transversal supõe necessariamente que 

sejam ultrapassadas as fronteiras,muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que se ocupam da 

produção da saúde (PNH,MS,2004,p.7).  
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que podem refletir positivamente na qualidade do atendimento ofertado, como por exemplo, as 

modernas instalações
162

, a refrigeração dos ambientes, banheiros adaptados para pessoas com 

deficiência, entre outros, que contribuem para a prestação de um atendimento humanizado, 

acolhedor e resolutivo, conforme as preconizações da PNH.  

Como um limite observado em relação à oferta de atendimento qualificado e baseado no 

critério do acolhimento, destacamos a ausência de alguns profissionais importantes na equipe 

multidisciplinar, como os profissionais de psicologia, por exemplo. A leitura atenta dos 

questionários denotou que boa parte dos profissionais envolvidos na pesquisa, entendem ser o apoio 

psicológico fundamental na prestação de um atendimento de qualidade.  

            

4.3.3) O atendimento prestado pela Onkosol 

 

A respeito da avaliação da qualidade do atendimento prestado pela instituição, a partir da 

ótica dos próprios profissionais envolvidos tanto na pesquisa, quanto na própria assistência e da 

gerência da política do câncer, obtivemos os seguintes números: (46%) consideram ótimo; (38%) 

bom; (8%) humanizado e (8%) de qualidade. Os números apresentados e a análise das respostas 

obtidas nos questionários nos permitem concluir, portanto, que (100%) dos profissionais 

consideram o atendimento prestado satisfatório.   

 

Gráfico VIII – Avaliação da qualidade do atendimento na Onkosol 

        

        Fonte: Elaboração própria.   
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Obtivemos, entre outras, as seguintes respostas acerca da avaliação realizada pelos 

profissionais: “Ouço a maioria dos clientes relatarem que o nosso atendimento é muito bom”; “A 

meu ver totalmente humanizado, dando enfoque ao paciente como um todo (social e emocional)”; 

“Muito bom, a Onkosol trabalha com excelência no que faz”; “Excelente. Há um trabalho em 

equipe realizado com eficiência, carinho, agilidade na marcação das consultas e no tratamento”; 

“Nosso atendimento é de qualidade, tentamos dar o melhor de nossa equipe para que o paciente se 

sinta bem e tenha dignidade”.  

A realização das visitas e das entrevistas e a análise das respostas obtidas nos permitiram 

concluir que há, de fato, um esforço da instituição em oferecer um atendimento de qualidade, com 

respeito, humanização e dignidade ao paciente. Tal fato pôde ser constatado, entre outras coisas, a 

partir da agilidade na marcação da primeira consulta, do início do tratamento de quimioterapia, e da 

realização das cirurgias, que se comparados à realidade da maioria das instituições brasileiras 

especializadas no atendimento do câncer, possui um tempo menor.  

No entanto, alguns fatores, principalmente os externos à instituição, impedem a garantia da 

integralidade do atendimento, como por exemplo, a inexistência de um serviço de radioterapia 

integrado, citado por (31%) dos profissionais. Outros pontos mencionados pelos profissionais, que 

deveriam ser modificados para a melhoria do atendimento traduzem-se por: diagnóstico mais rápido 

(8%); capacitação profissional (8%); ampliação da clínica (8%); espaço para reuniões em grupo 

(8%) e agilidade na autorização de exames e radioterapia (8%).  

 

 Tabela V – Alguma coisa poderia ser modificada para a melhoria do atendimento? 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Para além da inexistência de um serviço de radioterapia na região da Baixada Litorânea, 

existe ainda, conforme já mencionamos um tempo grande de espera para o início de sua realização 

em outras regiões do estado, chegando a até seis meses de espera. Cabe destacar que há uma 

previsão para que até o fim de 2014 seja inaugurado o serviço de radioterapia na Onkosol, que deve 

contribuir para a reversão desse cenário.  

Como já salientamos em sua caracterização, a instituição não realiza o diagnóstico do 

câncer, realizando apenas biópsias em alguns casos de câncer de mama e útero; e nem todos os 

exames complementares, que são necessários durante a realização do tratamento. Nesse sentido, 

entendemos que, ainda que a instituição busque oferecer um atendimento de qualidade, a ausência 

dos serviços integrados reflete na qualidade do tratamento dos portadores de câncer na Baixada 

Litorânea. 

Chama-nos ainda a atenção, a necessidade de ampliação da clínica, citada pelos 

profissionais, ou então da construção de outras unidades que ofereçam o atendimento do câncer na 

região, tendo em vista que foi constatado também durante as entrevistas que a instituição está se 

apequenando diante da grande demanda apresentada pelas cidades que compõem a Baixada 

Litorânea.  

Ao solicitarmos que os profissionais citassem três fatores fundamentais na área oncológica, 

obtivemos as seguintes menções: serviços integrados (31%); acompanhamento psicológico (31%); 

humanização (31%); objetividade nas orientações (23%); agilidade no tratamento (15%); agilidade 

no diagnóstico (15%); amor e respeito ao paciente (15%); equipe multidisciplinar (8%); equipe 

capacitada (8%).  

 

                        Tabela VI – Fatores fundamentais na área oncológica 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

É notório que a grande maioria desses fatores já foram mencionados pelos profissionais em 

algum momento da pesquisa, denotando existir certo consenso quanto à realidade vivenciada pelos 

profissionais da Baixada Litorânea, principalmente em relação à ausência dos serviços integrados 

na região, que não é de responsabilidade da instituição, mas sim da Secretaria de Saúde do Estado.  

Como um dos fatores importantes na área oncológica, citada por (8%) dos profissionais, está 

a existência de uma equipe multidisciplinar. Ao questionarmos se os profissionais realizavam o 

trabalho em equipe, ou seja, de forma interdisciplinar, (100%) dos mesmos responderam que sim.  

Nogueira (2003) aponta que o Ministério da Saúde reconhece que o tratamento do câncer 

“exige uma atuação interdisciplinar integrada, devido as distintas modalidades de terapia e a 

diversidade das ações assistenciais, levando em conta, ainda, as consequências sociais que provoca” 

(NOGUEIRA, 2003, p. 109).  

Nesse ínterim, os estudos de Gomes e Deslandes (1994), apontam que “o campo da saúde 

pública foi demarcado historicamente por um modelo positivista, onde a doença vista como desvio 

e ameaça anômica a ordem e estrutura social, era tratada basicamente através de uma ótica 

biocêntrica”. (GOMES e DESLANDES, 1994, p.107).  

A partir da década de 1970 são realizadas severas críticas a esse modelo na saúde, 

principalmente a partir do momento em que os países europeus passaram a sinalizar que o adoecer 

era também perpassado por condicionantes econômicos, históricos e sociais. Nesse sentido, na 

década de 1980, com a efervescência dos movimentos sociais no Brasil, que trouxeram em seu bojo 

um conceito ampliado de saúde, novas abordagens passam a ser exigidas para a produção do 

conhecimento e para a intervenção prática (GOMES e DESLANDES, 1994).  

Nesse sentido, é importante frisar que: 

 

O que também se coloca em debate é que na Saúde Pública, como campo político, 

o espaço de hegemonia de uma disciplina ou de articulação cooperativa entre 

disciplinas é um campo de correlação de forças, fortemente relacionado a 

consciência social e política que se engendra no confronto das práticas. Hoje, pode-

se dizer que desfrutamos de um consenso acerca da inegável complexidade do 

objeto de Saúde Pública (GOMES e DESLANDES, 1994, p.108).  

 

 

Dessa forma, a partir do momento em que reconhecemos a importância da articulação entre 

distintas disciplinas no campo da saúde, consideramos ser importante distinguirmos a noção de 

multidisciplinaridade da noção de interdisciplinaridade. Uma equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais de diversas áreas do saber, pode realizar o seu trabalho de forma fragmentada, com 
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profissionais que realizam apenas o que lhes compete, não assegurando, dessa maneira, que o 

trabalho seja realizado em equipe. Olivar (2006) ressalta, no entanto, que o trabalho em saúde 

demanda a articulação entre os diversos saberes, devendo, portanto, ser realizado de forma 

interdisciplinar. Para tal, os profissionais devem estar abertos e receptivos ao trabalho em equipe 

(OLIVAR, 2006). 

Como alguns obstáculos à interdisciplinaridade, Olivar (2006) aponta “o corporativismo, a 

vaidade, a falta de tempo para reunir os membros da equipe e, principalmente o não pensar de 

forma coletiva...” (OLIVAR, 2006, p.175).   

Gomes e Deslandes (1994) apontam ainda: 

 

(a) a forte tradição positivista e biocêntrica no tratamento dos problemas de saúde; 

(b) os espaços de poder que a disciplinarização significa; (c) a estruturação das 

instituições de ensino e pesquisa em departamentos, na maioria das vezes sem 

nenhuma comunicação entre si; (d) as dificuldades inerentes a experiência 

interdisciplinar tais como a operacionalização de conceitos, métodos e práticas 

entre as disciplinas (GOMES e DESLANDES, 1994,p.109).  

 

Sobre a existência da realização ou não do trabalho em interdisciplinar na Onkosol, alguns 

profissionais responderam que: “O trabalho em equipe permite a prestação de uma assistência de 

qualidade”; ”Discutimos casos clínicos e cirúrgicos e resolução de encaminhamentos em grupo 

(médico, técnico operacional e o Serviço Social)”; “Realizamos o tratamento médico em equipe, 

com discussão de casos quando necessário e apoio emocional ao paciente, que se torna mais 

confiante para prosseguir o tratamento indicado”; “O trabalho em equipe permite melhor 

atendimento ao usuário (paciente) e cooperação entre os setores”.  

Destarte, as respostas apresentadas pelos profissionais permitem-nos presumir que existe, 

ainda que apenas entre alguns profissionais da equipe, a intenção de realizar um trabalho 

interdisciplinar, que contribua para a prestação de uma assistência de qualidade aos usuários. 

 

4.3.4) A Política Nacional de Atenção Oncológica na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro  

 

Neste último item, discutiremos, à luz dos questionários respondidos pelos profissionais da 

Onkosol, os benefícios que a descentralização parcial da atenção oncológica da região 

metropolitana para os municípios da Baixada Litorânea, trouxe para os portadores de câncer que 

residem nessa região.  

Nogueira (2003) intenta que o processo de descentralização da assistência à saúde deve ser 

analisado a partir de três eixos importantes: o primeiro refere-se às orientações do Banco Mundial e 
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da OMS, entre as quais, está a redução dos gastos públicos com o atendimento terciário; o segundo 

eixo diz respeito ao paradigma das práticas sanitárias, que preconiza que o mercado é o distribuidor 

por excelência dos bens e serviços de saúde; e por último, a descentralização enquanto um processo 

decorrente da reforma do Estado brasileiro (NOGUEIRA, 2003).  

Conforme os estudos de Nogueira (2003), os processos de descentralização na última 

década, se estenderam da atenção primária, para as de média e alta complexidade. “No que diz 

respeito à atenção oncológica, nos últimos anos, vêm sendo desencadeados programas de 

interiorização dos serviços, de recursos financeiros e equipamentos” (NOGUEIRA, 2003, p. 105).  

Esse processo ganha impulso a partir de Portarias Ministeriais, entre as quais, a NOAS 

2001/2002, que partindo da macroestratégia da regionalização, busca acelerar o processo de 

descentralização dos serviços de saúde, entre os quais, as políticas de alta complexidade, como por 

exemplo, a Política Nacional de Atenção Oncológica (NOGUEIRA, 2003). 

Muito embora a regionalização tenha como uma das suas premissas a universalização do 

acesso dos portadores de câncer aos serviços de oncologia, o que observamos hoje é que muitos 

usuários ainda não possuem condições de acesso
163

 aos mesmos, já que muitos desses serviços não 

se encontram disponibilizados em diversas regiões. Dessa forma, a regionalização não consegue 

efetivar a universalização do acesso dos usuários a esses serviços. 

Nesse ínterim, é notório observar que a descentralização da Política de Atenção Oncológica, 

ocorreu de forma parcial na Baixada Litorânea, e realizada em parceria com o setor privado
164

. 

Afirmamos isso, tendo em vista que nem todos os tipos de cânceres podem ser tratados na Onkosol, 

que é a única unidade referenciada para o tratamento do câncer na região pelo SUS; bem como pela 
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 Em relação aos serviços de alta complexidade, a garantia de acesso é uma responsabilidade compartilhada entre o 

Ministério da Saúde e as Secretariais Estaduais. Cabe ao Ministério da Saúde: 1) a definição de normas nacionais; a 

definição dos procedimentos a serem oferecidos pelo SUS, a própria definição do elenco dos procedimentos de alta 

complexidade; o controle do cadastro nacional dos prestadores de serviço; o estabelecimento de estratégias de acesso 

reduzindo as diferenças regionais; a definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interestaduais e 

o financiamento das ações. O gestor estadual tem como funções específicas: a definição da alocação dos recursos 

orçamentários do Teto Financeiro da Assistência do Estado para a alta complexidade; a definição de prioridades de 

investimentos; a delimitação da área de abrangência dos serviços; a coordenação do processo de garantia de acesso para 

a população de referência entre municípios; a regulação da referência intermunicipal e acertos intermunicipais; a 

vistoria para inclusão de novos serviços; controle e a avaliação do sistema quanto à sua resolutividade e acessibilidade; 

a otimização da oferta de serviços, tendo em vista o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis; a garantia da 

economia de escala e melhor qualidade (BRASIL, 2002).  
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  Conforme discutimos em nosso primeiro capítulo, o processo de descentralização defendido pelo movimento 

sanitário dos anos 80, que objetivava a descentralização de recursos financeiros e de poder para, entre outras coisas, 

garantir a minimização das desigualdades regionais, dá lugar, a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado do 

MARE, a um processo que prevê a transferência da exploração da administração pública para a administração privada 

de alguns serviços públicos. Nesse sentido, não podemos perder de vista que “a descentralização é um processo que 

envolve relações entre o Estado e a sociedade, sempre mediado por vetores econômicos, sociais e políticos que 

obedecem a determinações estruturais e conjunturais” (NOGUEIRA, 2003, p. 105).  
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indisponibilidade de alguns tipos de tratamento
165

, entre os quais, a radioterapia, considerada uma 

das principais terapias de combate ao câncer. Sendo assim, alguns tipos de tratamento ainda são 

realizados somente na região metropolitana do estado.  

Conforme discutimos no terceiro capítulo, a partir da publicação da Portaria nº 2.439/GM, 

em 08/12/2005, que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica, ficou estabelecido que a 

mesma fosse organizada de forma articulada com o Ministério da Saúde e com as Secretarias de 

Saúde dos estados e municípios, devendo ser implantada em todas as unidades da federação. São 

objetivos da Política: a redução da incidência, redução da mortalidade e aumento da qualidade de 

vida aos portadores de câncer.  

Na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, o atendimento aos portadores de câncer pelo SUS 

teve início pela Onkosol em maio de 2007, ou seja, menos de dois anos após a publicação da 

Portaria que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica.  

Atualmente, passados mais de sete anos, observamos limites importantes deste processo, 

alguns apontados exaustivamente neste trabalho, como a ausência de um serviço de radioterapia na 

região, que deve ser solucionado, ainda que em parte, a partir de 2015, com a inauguração dessa 

modalidade de tratamento na Onkosol. Outros limites importantes referem-se à ausência de 

atendimento aos portadores de cânceres de cabeça, pescoço, infantil e sangue; diagnóstico tardio 

realizado pelas secretarias municipais de saúde; indisponibilidade de transporte para os que 

realizam o tratamento em outras regiões do estado, entre outras.  

Apesar dos limites apontados, são destacados pelos profissionais da Onkosol os seguintes 

benefícios da implantação de uma unidade de tratamento do câncer na região da Baixada Litorânea: 

maior conforto aos portadores de câncer (77%); menor prazo na realização do tratamento (23%); 

maior apoio familiar (15%); menos viagens longas (8%); ajuda psicologicamente os portadores de 

câncer (8%); confere maior adesão ao tratamento (8%).  
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 É importante ressaltar que a responsabilidade pela indisponibilidade desses serviços não é da instituição que ora 

analisamos, mas sim da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. 
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Tabela VII – Benefícios da descentralização da Política de Atendimento ao câncer 

 

             Fonte: Elaboração própria.  

 

Considerando questões concretas, que estão diretamente relacionadas às condições reais de 

vida, atentamos que, para os usuários do SUS, um dos maiores benefícios do processo de 

descentralização dos serviços de saúde, refere-se à possibilidade de poder conferir-lhes maior 

qualidade de vida. Embora este termo não tenha aparecido entre as respostas apresentadas, 

entendemos que os benefícios apontados pelos profissionais estão diretamente relacionados às reais 

possibilidades que os usuários têm de realizarem o tratamento com maior qualidade de vida.  

Entre as respostas apresentadas acerca dos benefícios da descentralização, as seguintes são 

dignas de destaque: “Mais comodidade em relação à distância e facilidade de acesso; curto prazo 

entre autorização, marcação e efetivação do tratamento e/ou cirurgia”; “Muitos benefícios. Além de 

agilizar o acesso dos pacientes ao tratamento, pois no INCA eles esperariam muito tempo para ter 

uma primeira consulta, possibilita que o tratamento seja feito próximo de sua casa e sua família”; 

“Mais adesão ao tratamento, por estarem perto de casa e dos familiares; agilidade no atendimento”; 

“A proximidade do domicílio é fundamental para o tratamento” 

Depreendemos, portanto, que o principal benefício citado refere-se ao maior conforto que 

pode ser proporcionado aos usuários durante a realização do tratamento. Dois benefícios que 

merecem atenção e estão diretamente relacionados à qualidade do tratamento ofertado, referem-se 

ao menor prazo para a sua realização e a maior adesão do usuário ao mesmo.  

Os portadores de câncer, muitas vezes fragilizados, são obrigados a tomarem transportes 

ainda de madrugada para regiões distantes de suas residências, podendo em alguns casos desmotivá-
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los a prosseguirem o tratamento, ou até mesmo, devido às dificuldades cotidianas, como a falta de 

dinheiro e de acompanhantes, prolongarem a sua realização. Nesse sentido, se considerarmos que o 

câncer é uma doença que, devido às suas características biológicas, não pode esperar muito tempo 

para ser tratada, intentamos que a presença de unidades de saúde, que prestam atendimento a esses 

usuários, próximas de suas residências, ao conferirem maior adesão dos usuários ao tratamento, 

colabora para que as taxas de mortalidade por câncer diminuam, e também para que os portadores 

de câncer tenham maior qualidade de vida durante a sua realização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação de mestrado pemitiu-nos, tecer algumas considerações importantes 

acerca da configuração da Política de Saúde brasileira na atual fase do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil; e de forma mais específica, na atenção à saúde na área oncológica que, a 

partir da instituição da Política Nacional de Atenção Oncológica em 2005, durante o primeiro 

mandato de Lula da Silva, vem apresentando novos rumos na assistência aos portadores de câncer, a 

partir da descentralização dos serviços.  

Coforme discutimos no primeiro capítulo, a Política de Saúde, surge no Brasil, enquanto 

uma Política Pública atrelada à reprodução do sistema capitalista. Nesse processo, ganha destaque, 

em meados da década de 70, durante o período de crise da economia capitalista internacional, 

decorrente do colapso do padrão de desenvolvimento fordista/keynesiano, o momento em que a 

sociedade brasileira reconhece a luta pelo direito à saúde; e na década de 80, o momento em que os 

movimentos sociais incorporam a luta dos profissionais da saúde, e buscam, a partir de uma nova 

perspectiva, em que a saúde é entendida enquanto uma expressão da questão social, efetivar uma 

política de saúde de cunho universal.  

O reconhecimento da saúde enquanto “um direito de todos e um dever do Estado” consistiu 

em um marco histórico para o país, que se materializou com a constituição do SUS, a partir da Carta 

Magna de 1988. Além de uma concepção ampliada de saúde, são apresentados princípios 

estruturadores importantes, como a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização 

da atenção à saúde, entre outros, que se traduziriam em uma vida com maior qualidade para a 

população brasileira.  

No entanto, como é de nosso conhecimento, na década de 90,a execução das políticas sociais 

passa a ser perpassada por contradições decorrentes da crise de 70, e da proposta do Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado brasileiro, que com o intuito de adequar os países periféricos à 

lógica da financeirização, via neoliberalismo, passa a inferir que o bem estar social pertença ao 

âmbito privado.  

Para Soares (2010), o ajuste estrutural realiza-se em um processo de contrarreforma, que faz 

importantes direitos sociais conquistados retroceder, entre os quais, o direito à saúde (SOARES, 

2010). O principal alvo do neoliberalismo passa a ser então, o incentivo às privatizações na Política 

de Saúde, resgatando uma lógica financeira no trato à saúde, duramente criticada pelo projeto de 

Reforma Sanitária nos anos 80.  

O processo de descentralização passa a ser apresentado em sentido avesso às ideias dos anos 

80, como uma estratégia de tornar a gestão pública mais eficiente e permeável ao setor privado, 
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num processo de desobrigação do Estado. A proposta do MARE materializa-se na NOB 96, que dá 

início ao processo de descentralização da política de saúde; e que embora contemple princípios do 

SUS, já apresenta elementos da racionalidade da contrarreforma na saúde (SOARES, 2010). 

Em 2001, e em 2002, com a sua reedição, a NOAS-SUS, ao trazer novas perspectivas para o 

processo de descentralização, o amplia para além dos limites da municipalização, regionalizando os 

serviços, entre os quais, os de atenção oncológica. Essa norma, ao criar um mecanismo de gestão 

regional, com os gestores municipais e o gestor estadual, amplia o poder dos municípios, e ao 

mesmo tempo abre portas para a manutenção do processo de privatização da saúde.  

O governo do Presidente Lula da Silva, que teve início em 2003, comprometido com a 

lógica de ajuste fiscal; adoção de políticas focais no combate à pobreza e incentivo à iniciativa 

privada, reforça todo o movimento que destrói a concepção da seguridade social e dos direitos 

sociais como universais. Ocorre, de forma nítida, o aprofundamento das medidas de contrarreforma 

do aparelho estatal iniciadas no governo FHC, enquanto perde-se a noção do espaço público como 

arena de exercício dos direitos e democracia.     

Em um momento posterior, a partir de uma conjuntura internacional favorável, ocorre uma 

revisão da estratégia neoliberal dos anos 90; e o Estado, que antes deveria desonerar-se, passa a 

regular a economia e a operacionalizar em parceria com o setor privado, políticas sociais 

focalizadas, que ao mesmo passo que mantém as taxas de acumulação do capital, buscam dar 

respostas concretas às expressões da questão social, que se agudizava.  

O reforço do papel do Estado, e a adoção de medidas importantes na área social, devem-se 

às proposições do Consenso de Washington renovado (SALAMA, 2005), que desembarcam no 

Brasil durante o governo Lula; e inauguraram uma nova fase neoliberal no país, denominada social-

liberal, que passa a ter como suporte a ideologia do novo-desenvolvimentismo (CASTELO, 2001). 

Na saúde, as expectativas em torno do fortalecimento do Projeto de Reforma Sanitária e do 

estabelecimento efetivo do SUS não se concretizam. Apesar de o governo fortalecer alguns 

pressupostos do projeto, ocorre uma polarização com o Projeto Privatista, a partir da subordinação 

da Política de Saúde à contrarreforma neoliberal. Para Soares (2010), o governo busca apenas 

validar soluções possíveis (SOARES, 2010). 

Ocorre o fortalecimento da focalização, que ao atender demandas de grupos específicos, 

emerge enquanto uma concepção universalista de saúde (MENICUCCI, 2011), ou seja, 

intervenções fragmentadas e focalizadas na atenção à saúde, voltadas para grupos específicos, não 

respeitando o princípio da universalidade, previsto pela Constituição Federal de 1988.  

 Em 2006, é apresentado o Pacto pela Saúde em três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto de Gestão – com vistas ao enfrentamento dos problemas e à efetivação do 
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SUS. Apesar de contemplar propostas do projeto de Reforma Sanitária, o Pacto não deixa de 

apresentar também propostas dos demais projetos em disputa na saúde, ancorando-se também na 

estratégia de racionalização dos gastos, otimização dos recursos e na eficiência (TEIXEIRA, 2010).  

As diretrizes de descentralização e regionalização têm grande preponderância sobre a 

concepção de gestão proposta no Pacto de Gestão (SOARES, 2010). De acordo com o Pacto, a 

regionalização deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde de forma factível com 

os princípios do SUS, entre os quais, o da integralidade.  

Outra estratégia importante de descentralização das ações no governo Lula, refere-se ao 

PAC Saúde, que vincula a saúde à agenda do desenvolvimento do governo, apresentando-a 

enquanto um dos pilares do crescimento do país. Ao assentar suas bases na mesma premissa do 

MARE, de que o Estado brasileiro necessita desburocratizar-se, o PAC Saúde apresenta novos 

modelos de gestão em parceria com o setor privado, como por exemplo, as Fundações Estatais de 

Direito Privado, que traduzem-se, em uma contrarreforma de natureza jurídica na área da saúde.  

Cabe ressaltar que tanto no Pacto de Gestão, quanto no PAC Saúde, a descentralização das 

ações e serviços de saúde apresenta-se enquanto uma importante estratégia de contrarreforma 

neoliberal, que ao reproduzir a lógica do mercado, reforça o modelo de saúde privatista dos anos 90. 

Vislumbramos ainda que em momento algum, o Pacto de Gestão apresenta para os 

processos de descentralização e regionalização, a necessidade da gestão pública das unidades de 

saúde. Dessa forma, “reitera subliminarmente a concepção de que o gestor não precisa ser o 

executor da política, podendo se configurar como contratante de serviços privados de saúde, 

conforme as alterações previstas desde a NOB 96” (SOARES, 2010, p. 70). 

Ao analisarmos o contexto em que a Política Nacional de Atenção Oncológica é aprovada, 

no governo Lula, entendemos que a mesma, ao apresentar o princípio da regionalização como norte 

das ações na área oncológica, apresenta-se enquanto uma resposta que vai de encontro às Diretrizes 

Operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS, e de Gestão, pactuada pelo Ministério 

da Saúde, CONASS e CONASEMS.  

A Presidente Dilma Rousseff, embora tenha afirmado em seu discurso de posse que 

consolidaria o SUS e que acompanharia a qualidade dos serviços prestados no país, reforça todo o 

movimento da contrarreforma na saúde, com a persistência do subfinanciamento do setor; e com a 

introdução de novos modelos gerenciais, como a EBSERH, que constitui-se – nada mais, nada 

menos - que um novo modelo de privatização do SUS.  

Conforme apresentamos no último capítulo, em 2007, o governo do Estado do Rio de 

Janeiro assinou convênio com a Onkosol – empresa privada na oncologia – para o atendimento pelo 

SUS aos portadores de câncer da região da Baixada Litorânea, descentralizando, portanto, de forma 
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parcial, os serviços de assistência aos portadores de câncer, que até então eram atendidos somente 

na região metropolitana do estado.  

O convênio realizado atende somente a determinados tipos de cânceres e, até o momento, 

não oferece na região um dos serviços mais importantes na atenção oncológica, que é a radioterapia. 

Destarte, passados sete anos de sua assinatura, o que observamos são ações pontuais e 

fragmentadas, que ao deixarem de oferecer determinados serviços, ferem o princípio da 

integralidade, previsto constitucionalmente e fundamental no atendimento aos portadores de câncer.  

O princípio da universalidade também não se efetiva, na medida em que muitas vezes, 

ocorre ausência de condições de acesso dos portadores de câncer aos serviços, especialmente para 

aqueles que, devido à inexistência de determinados serviços na Baixada Litorânea, necessitam 

realizar parte do tratamento na região norte e na região metropolitana do estado. Nesse sentido, 

consideramos importante reforçar que cabe à administração pública a criação de condições para que 

as populações tenham acesso à saúde (NAVARRO, 2007).  

É sabido que a Política Nacional de Atenção Oncológica deve ser realizada de forma 

articulada entre os estados e municípios; no entanto, o Plano Regional da SESDEC (2013-2016) 

apontou baixa resolutividade da ESF dos municípios que compõem a Baixada Litorânea, que se 

traduz, entre outras coisas, pela demora na realização de diagnósticos de câncer e também na baixa 

oferta de transporte aos portadores de câncer para a realização de tratamento fora de domicílio. 

Observamos ainda a ausência de ações preventivas no combate ao câncer na região, que somadas 

aos dois primeiros fatores, ferem também o princípio da integralidade do atendimento.  

A respeito da análise do nosso objeto empírico de estudo – a qualidade do atendimento 

prestado pela Onkosol – consideramos fundamental realizar algumas ponderações que julgamos 

importantes. A pesquisa empírica permitiu observarmos a adoção de medidas importantes que 

resguardam a qualidade do atendimento prestado aos usuários, e o tornam satisfatório. Existe, de 

fato, um tempo de espera pequeno, principalmente se comparado à maioria das unidades que 

prestam assistência aos portadores de câncer, para a realização da primeira consulta e para o início 

das sessões de quimioterapia, cumprindo, portanto a Lei nº. 12.732/12, que prevê que pessoas com 

câncer iniciem, em até sessenta dias, o tratamento.   

Outro fator que merece atenção refere-se a não diferenciação no trato aos usuários, muito 

comum às unidades privadas de saúde que prestam assistência privada e também através de 

convênios com o SUS. Constatamos que, independente do convênio, os usuários são atendidos de 

forma equitativa, o que em nosso entendimento, se traduz em um ponto favorável à instituição. As 

instalações novas e conservadas também são um ponto de destaque, tendo em vista que oferecem 

conforto aos usuários durante a realização do tratamento.  
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Observamos também que existe uma preocupação entre os profissionais, para que o 

atendimento prestado aos usuários seja, de fato, humanizado, indo de encontro, portanto, às 

orientações da Política Nacional de Humanização, editada pelo Ministério da Saúde em 2003.  

De forma geral, os maiores problemas que impedem a garantia da integralidade do 

atendimento; e afetam, portanto, a qualidade de vida dos portadores de câncer da Baixada 

Litorânea, traduzem-se pela inexistência de um serviço de radioterapia na região; oferta inadequada 

de exames diagnósticos e necessários durante a realização do tratamento; baixa oferta de transportes 

para realização de TFD; ausência de políticas de prevenção do câncer; entre outros.   

Como afirmamos no decorrer deste trabalho, está sendo construído um serviço de 

radioterapia na instituição, que tem previsão de funcionamento a partir do começo de 2015, e que 

deverá solucionar, em parte, o problema da indisponibilidade desse serviço para os moradores da 

região; no entanto, um fator digno de preocupação refere-se ao aumento expressivo da demanda, 

principalmente dos casos de câncer de mama e de próstata, face à capacidade de atendimento da 

instituição, que possuía em maio de 2014 cerca de 750 usuários em tratamento somente pelo SUS, o 

que se traduzirá num problema a médio prazo, pois de acordo com a própria unidade, a mesma está 

próxima de sua capacidade máxima de atendimentos.   

Entendemos que, a partir do momento em que o setor público complementa e apoia o setor 

privado, passa a ocorrer uma inversão do seu papel na alta complexidade. Ao realizar um convênio 

com o a Onkosol para a prestação de serviços de oncologia na região da Baixada Litorânea, o poder 

público protege o setor privado, ao mesmo tempo em que “sataniza” os serviços públicos de saúde. 

A Onkosol emerge, portanto, nesse processo, enquanto uma expressão da naturalização do setor 

privado no SUS.     

A análise atenta da Política Nacional de Atenção Oncológica permitiu-nos observar alguns 

aspectos importantes. Entendemos que, embora os gastos com a atenção oncológica tenham 

aumentado nos últimos anos, os mesmos continuam insuficientes para a garantia de um atendimento 

universal, integral e equitativo aos portadores da doença. Os maiores problemas enfrentados na 

região da Baixada Litorânea, e muito possivelmente na maioria do país, traduzem-se, entre outras 

coisas, pela ausência de serviços de radioterapia; ausência de serviços integrados; poucas unidades 

de tratamento disponíveis; demora no diagnóstico; e acesso difícil às unidades de saúde.  

Nesse sentido, intentamos que apesar de ter ocorrido aumento de recursos para a área 

oncológica e de existir um processo de descentralização dos serviços, ainda que contraditório, em 

curso, ambos não acompanharam o aumento significativo dos casos de câncer, que hoje é um 

problema de saúde pública não só no Brasil, mas em todo o mundo.   
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Depreendemos, portanto, que a qualidade de vida e a qualidade do atendimento oferecidas 

aos portadores de câncer no âmbito do SUS, continuam sofrendo impactos da contrarreforma na 

saúde, iniciada nos anos 90, na medida em que não permite o oferecimento de todas as modalidades 

de tratamento disponíveis, não efetivando, dessa maneira, a integralidade do tratamento.  

Considerando a inexistência de todas as modalidades de tratamento na região da Baixada 

Litorânea, nossos estudos pemitiram-nos inferir que embora não ocorra a universalização do 

mesmo, os benefícios que a descentralização do atendimento via princípio da regionalização, 

acarreta, especialmente o relativo à maior adesão dos usuários ao tratamento, contribui para que os 

portadores de câncer da Baixada Litorânea tenham maior qualidade de vida, e para que ocorra uma 

diminuição das taxas de mortalidade por câncer na região.  

Recorrendo ao nosso acúmulo teórico e à pesquisa empírica realizada na Onkosol, 

concluímos que, a partir da não implantação do SUS em sua totalidade e de sua paulatina 

desconstrução num contexto de contrarreforma do Estado, que é regressivo em relação aos direitos 

conquistados, ocorre a não efetivação da saúde enquanto um direito assegurado 

constitucionalmente, bem como o comprometimento da qualidade do atendimento ofertado aos 

usuários dos serviços de saúde. Comprovamos também, ainda que em um universo limitado, a 

hipótese do nosso trabalho, de que o neoliberalismo, em sua atual fase no Brasil, intitulada social-

liberal, continua interferindo na Política de Saúde atual; especificamente nessa análise, na atenção 

oncológica; por meio da focalização, do não cumprimento do princípio da integralidade; da 

insuficiência dos serviços de saúde, das privatizações, das parcerias público-privado, entre outros. 

Destarte, intentamos que heranças conservadoras da formação sócio-histórica de nossa 

Política de Saúde, aparecem hoje reatualizadas, marcando-a profundamente; por isso consideramos 

necessário não perder de vista o chão da história sobre o qual devemos fundamentar nossas análises.   
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ANEXO I: QUESTIONÁRIO 

DE PESQUISA (ONKOSOL) 
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Prezado (a) Profissional da Onkosol Assistência Oncológica, 

 

Estamos convidando você a participar de uma pesquisa fundamental para a dissertação de 

mestrado, que tem como título provisório “A política de saúde brasileira nos governos Lula da Silva 

e Dilma Rousseff: uma análise a partir da qualidade do atendimento em oncologia”. 

 O objetivo geral da presente dissertação é analisar os novos contornos que a política pública 

de saúde vem assumindo na atualidade, a partir da qualidade do atendimento na área oncológica, 

especificamente na Região dos Lagos, região que carece de estudos fecundos na área da saúde.  

A presente pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (PPGSSDR-UFF), sendo orientada 

pela Profª. Drª. Ana Paula Ornellas Mauriel. Cabe destacar que nossa pesquisa está orientada pelas 

exigências éticas que esse tipo de pesquisa demanda.  

Como sabemos, a Onkosol Assistência Oncológica é a única unidade de saúde que está apta 

a realizar o tratamento do câncer na Região dos Lagos, portanto, a sua colaboração é muito 

importante para nós para que possamos avançar nas pesquisas e na construção do conhecimento da 

realidade oncológica em nossa região.  

Desde já agradecemos a valiosa colaboração de vocês e nos colocamos à disposição para 

eventuais esclarecimentos. Após a defesa, a dissertação poderá ser acessada virtualmente, no 

entanto, colocamo-nos à disposição para exposição sobre o seu conteúdo. 

 

Niterói, 10 de Fevereiro de 2014. 

 

 

 

Pesquisador: Aluizio Almeida dos Santos Júnior (Assistente Social)  

CRESS 18.707/ 7ª Região/RJ 

Contatos: junior.saqua@hotmail.com / Celular: (22) 999836635 

 

 

 

mailto:junior.saqua@hotmail.com
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fJ4QstSUe03C9M&tbnid=DvGQQWFX2PMmFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eientretenimentoinformacao.blogspot.com/2012/02/programa-uff-mulher-inicia-atividades.html&ei=Ttb3UuHxHLPMsASy3YGgDw&bvm=bv.60983673,d.dmQ&psig=AFQjCNEiN2NscbVxJCM7zC0dNOReETqiSw&ust=1392060202600593


191 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Qual a sua formação? Há quanto tempo você trabalha na área da saúde? 

________________________________________________________________  

 

2. Você possui alguma formação complementar? Em caso positivo, qual?  

 

(   ) Pós-Graduação latu sensu  (   ) Residência  (   ) Mestrado  (   ) Doutorado  

 

3. Na sua opinião existe hoje uma epidemia de câncer? Em caso positivo, existem dados 

estatísticos e sistematizados no seu cotidiano de trabalho que corroborem tal afirmação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Você acredita que o SUS esteja preparado para lidar com a epidemia do câncer?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Para você, quais são as principais dificuldades que o SUS enfrenta hoje na área oncológica?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Quais são os principais reflexos sociais que, em sua opinião, a doença acarreta aos seus 

portadores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

7. O que você entende por qualidade de vida?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

8. O que você entende por qualidade do atendimento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. É possível oferecê-la aos pacientes oncológicos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

10. O que você considera fundamental para que seja oferecido um atendimento de qualidade aos 

portadores de câncer pela Instituição? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. Como você avalia a qualidade do atendimento prestado aos usuários da Onkosol? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. Alguma coisa poderia ser modificada para a melhoria do atendimento? Em caso positivo, o 

que? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

13. Cite três fatores, que em sua opinião, são fundamentais para que seja oferecido um 

atendimento de qualidade na área oncológica. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. Na sua opinião, o governo federal faz investimentos necessários para que o SUS ofereça um 

atendimento de qualidade em oncologia? Em caso negativo, o que poderia ser feito?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

15. A descentralização do atendimento do Inca para a Onkosol traz algum benefício para o 

tratamento dos portadores de câncer da Região dos Lagos? Em caso positivo, qual (is) 

benefício (s) seria(m) esse(s)?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

16. Você realiza seu trabalho em equipe? Em caso positivo, elenque dois benefícios que essa 

prática pode trazer para o atendimento em oncologia.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO II: ROTEIRO PARA 

ENTREVISTAS (ONKOSOL) 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ONKOSOL 

 

1) Horário de atendimento 

2) Estrutura física 

3) Recursos físicos 

4) Tipos de cânceres que a instituição trata 

5) Modalidades de tratamento disponíveis 

6) A clínica realiza algum tipo de diagnóstico? 

7) A instituição realiza exames ou é de responsabilidade de cada município? 

8) Qual é relação do Hospital Santa Izabel com a Onkosol? 

9) Como é composta a Equipe Multidisciplinar? Qual é o número de profissionais? 

10) Qual é a média de atendimentos gerais por mês? 

11) Qual é a média de atendimentos pelo SUS por mês? 

12) De que forma os usuários chegam à Onkosol? 

13) Como os usuários se movimentam dentro da clínica?  

14) Qual é o tempo de espera médio para a realização das consultas e quimioterapias?  

15) A unidade dispensa quimioterápicos? Para que tipos de Câncer? Costuma haver falta de 

medicamentos? 

16) Todas as cirurgias são realizadas no Hospital Santa Izabel? 

17) Em caso de necessidade de internação (durante o tratamento), onde os usuários são 

internados? 

18) A unidade possui dados estatísticos sobre os atendimentos?  

19) O volume de recursos repassados pelo Estado é suficiente para atender a todos os usuários 

encaminhados? 

20) Já aconteceram problemas no repasse dos recursos? 

21) De que forma a clínica atende os pacientes em cuidados paliativos? 

22) Geralmente os pacientes levam alguns anos até receberem alta médica. A clínica tem 

conseguido atender a toda a demanda? 

23) Existe trabalho em equipe? Se sim, de que forma é realizado?  
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ANEXO III: FOTOS 
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Foto I: Fachada da Onkosol Assistência Oncológica 

 

 

 

                                                             

Foto II: Prédio dos fundos 
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                                   Foto III: Vista parcial da sala de Quimioterapia  

 

 

        

Foto IV: Consultório 
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Foto V: Recepção 

 

 

Foto VI: Consultório médico 

 



199 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: CARTA DE 

APRESENTAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

NA ONKOSOL 

 


