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RESUMO  

 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar a precarização da saúde pública e os 

rebatimentos que essa precarização vem ocasionando no hospital municipal de Casimiro de 

Abreu e os possíveis impactos na população idosa que é atendida nesta unidade hospitalar. 

Procuramos analisar de forma teórico-critico o movimento sanitário brasileiro que com suas 

ações imprimiu na Constituição Federal de 1988 a saúde como direito de todos e dever do 

Estado e após um curto período de tempo o neoliberalismo implementou uma ampla 

contrarreforma no Estado brasileiro que possibilitou a privatização e precarização dos 

serviços públicos de saúde. Analisamos o ajuste fiscal no Estado brasileiro, sendo que esta 

medida é um direcionamento da política econômica neoliberal que não tem medido esforços 

para a formação de superávit primário cada vez mais alto para ser utilizado como pagamento 

dos juros da dívida pública. E este ajuste fiscal tem consumido a maior parte do orçamento do 

governo e tem provocado o desfinanciamento da saúde pública. Este trabalho tem a pretensão 

de contribuir para desmitificar algumas medidas que os gestores públicos têm colocado em 

prática na política de saúde, dentre elas a transferência da gestão da saúde pública para 

Organizações Sociais. 

 

Palavras-chave: Precarização, Saúde Pública. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study aims to analyse the public health precariousness, repercussions in the municipal 

hospital of Casimiro de Abreu and possible impacts in the elderly population attended in this 

hospital unit. Sought to analyse theoretical and critically the actions of Brazilian sanitation 

movement,  which engrafted in the Federal Constitution of 1988 health as a right of all and 

duty of the State, and, after a short period of time, neoliberalism implemented a wide counter-

reformation in the government which enabled the privatization and the precariousness of 

public health services.  We analyse the fiscal adjustment in the Brazilian state, and the way in 

which this action is oriented by neoliberal economic policy that hasn’t measured efforts to 

form a higher primary surplus to be used as payment of public debt. This fiscal adjustment 

has consumed most of the government budget and has caused underfinancing of public health. 

This work intends to contribute to demystify some practices that public managers have been 

doing in health policy, among them, the switchover from public health management to Social 

Organizations. 

 

Key-words: Precariousness, Public Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O trabalho desenvolvido a seguir tem a pretensa de apresentar algumas aproximações 

teóricas e de análise sobre a situação da precarização do Sistema Único de Saúde (SUS) como 

reflexo da mercantilização das políticas sociais no Brasil, questão que tem impactado a 

garantida da universalidade e gratuidade prescritas na Constituição Federal de 1988 como 

fruto de lutas históricas. Em particular, demonstrar essa situação na política de saúde do 

município de Casimiro de Abreu – RJ.  

  Nosso interesse em abordar essa temática surge durante o estágio realizado no 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões Menezes (hospital de Casimiro de Abreu), no 

período de 24 de outubro de 2012 a 20 de junho de 2013. Neste campo identificamos as 

dificuldades enfrentadas pelos usuários, principalmente os idosos, para conseguir ter acesso 

aos serviços públicos de saúde.  Por exemplo, ao acessar os prontuários dos usuários 

observamos que a faixa etária dos 60 aos 90 anos de idade representava a maioria dos que se 

encontravam internados e que ficavam por mais tempo naquela unidade. 

 Ao mudar de campo de estágio passamos a estagiar no Projeto Feliz Idade da 

Secretaria de Bem Estar Social da prefeitura municipal de Rio das Ostras onde os idosos 

reclamavam de vários problemas de saúde e das dificuldades encontradas para conseguir 

acessar os serviços de saúde pública, como por exemplo, o acesso aos medicamentos de uso 

contínuo. Seus rendimentos provenientes das aposentadorias eram insuficientes para prover as 

suas necessidades básicas, muito menos compra de remédios. Sendo que o Estatuto do Idoso 

prevê o fornecimento de medicamentos de uso continuado “§ 2
o
 Incumbe ao Poder Público 

fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”. 

    A criação do Estatuto do Idoso vem confirmar o que está prescrito na Constituição 

Federal de 1988, como podemos observar no Art. 9 º: “É obrigação do Estado, garantir a 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade” (LEI 10.741/2003). 

  A temática saúde já possui inúmeros estudos na área do Serviço Social, porém as suas 

mazelas constantemente estão se metamorfoseando, como podemos notar na forma travestida 

de privatizar o SUS, com o argumento de que estão modernizando a gestão e com isso 

implementando novos modelos de gerenciamento como as fundações estatais de direito 

privado, organizações sociais e empresa brasileira de serviços hospitalares. É nosso ensejo 

contribuir nessa discussão no âmbito do Serviço Social, analisando as consequências e 



8 

 

impactos da transformação do hospital municipal de Casimiro de Abreu em Organização 

Social. Contribuições que servirão também para as demais profissões que atuam nessa área. 

Cabe ressaltar que a saúde é um dos setores que mais empregam assistentes sociais, conforme 

afirmou Iamamoto (2009, p.05):  

 

Assim, assistente social no Brasil é majoritariamente um funcionário público, que 
atua predominantemente na formulação, planejamento e execução de políticas 
sociais com destaque às políticas de saúde, assistência social, educação, habitação, 
entre outras.  
 

 

  Na perspectiva de melhor conhecer a realidade da saúde pública, o presente estudo 

pode contribuir na aproximação das novas questões postas neste espaço sócio-ocupacional. A 

relevância da pesquisa consiste em dar visibilidade a precarização do Sistema Único de Saúde 

no hospital municipal de Casimiro de Abreu, demonstrando também alguns impactos que 

ocasiona na saúde da pessoa idosa.  

 No que se refere na exposição do conteúdo deste trabalho, no primeiro capítulo será 

apresentado um debate acerca do movimento sanitário brasileiro e da carta constitucional que 

prescreveu em lei o direito a saúde pública. Esta escolha é fundamentada na importância que 

o movimento sanitário teve para que fosse assegurado na Constituição de 1988 a saúde como 

política pública universal. Apresentaremos também o arcabouço legal que confirma a política 

de saúde como política de Estado e a legislação que a regulamenta.  

 No segundo capítulo apresentaremos a deletéria contrarreforma no Estado brasileiro 

sustentada pelas ideias neoliberais que descaracterizou a atuação do Estado nas políticas 

públicas, privatizou várias empresas públicas.  Também criou o programa de publicização que 

deu origem as Organizações Sociais, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

entre outras, foi uma forma que o governo encontrou para transferir recursos para um setor 

dito público “não estatal”, porém trata-se de uma medida que visa privatizar os serviços 

públicos. Problematizaremos o desmonte da Seguridade Social ocasionado principalmente 

pelo privilegiamento que os agentes públicos têm dado ao pagamento dos juros da dívida em 

detrimento dos investimentos nas políticas sociais. Por último, tratamos da reestruturação 

produtiva e os seus impactos nas condições de trabalho na área.  

 No terceiro e último capítulo será problematizado os reflexos que a precarização do 

SUS tem provocado no hospital Ângela Maria Simões Menezes (Hospital de Casimiro de 

Abreu-RJ). Nosso esforço consistiu em analisar como as Organizações Sociais que gerenciam 

a saúde pública têm contribuído para a precarização da saúde do município e o quanto tem 



9 

 

sido danoso aos profissionais de saúde e aos usuários o que expressa alguns dos limites do 

controle social sobre a política. 
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CAPÍTULO 1- O MOVIMENTO DE REFORMA SANITÁRIA E A 

CONQUISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL 
  

 

Discutir a reforma sanitária nos seus aspectos conceituais, ideológicos, políticos e 
institucionais é, atualmente, tarefa fundamental de todos aqueles que, em 
diferentes países como o Brasil, Itália, Bolívia, Espanha, Portugal etc. estão 
comprometidos com a democratização das estruturas políticas e a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos. Esta tarefa mais que fundamental, torna-se 
imprescindível para nós que buscamos, nas lutas pela Reforma Sanitária, construir 
as bases do socialismo democrático que almejamos para o Brasil (Paim apud 
Arouca, 1989b ). 

 

 Iniciamos o primeiro capítulo com a presente citação para demonstrar o sentimento de 

mudança com o movimento de reforma sanitária almejado pela população no âmbito da 

política de saúde pública e de mudanças na estrutura da sociedade brasileira. 

    Com o golpe de 1964 a ditadura implementou um novo modelo de desenvolvimento 

que gerou uma enorme concentração de renda no país. A classe trabalhadora não obteve 

ganhos com o processo de desenvolvimento que o país viveu nesse período, pelo contrário, 

tinha que se sujeitar a condições precárias de vida, sendo privada de bens essências à sua 

sobrevivência. Devido à pobreza que castigava a população trabalhadora, à precariedade das 

condições de higiene e pela falta de uma política efetiva de saúde pública, esta ficava exposta 

a enfermidades e acometida por todo tipo de males à saúde.  

 Esse novo modelo de desenvolvimento econômico-social e político foi instaurado com 

o apoio das elites locais e do capital estrangeiro e que conseguiu mudar significativamente a 

forma de atuação do Estado brasileiro. O regime intervia com o binômio repressão e 

assistência, com o intuito de frear as tensões sociais e conseguir legitimidade (Bravo, 2007). 

  Conforme a autora, a saúde no período ditatorial se ordena bastante diferente, 

principalmente pelo privilégio dado ao setor privado, pois a saúde necessitava possuir 

características capitalistas, com incorporação de tecnologias do mesmo modo que ocorria no 

exterior, uma forma de imprimir nas políticas sociais o direcionamento dado à política 

econômica que estava sendo implementado pela ditadura. 

 Fleury descreve muito bem esse arranjo público-privado orquestrado pela ditadura 

para privilegiar o setor privado, 

  

Com relação aos setores dominantes, o fechamento dos canais democráticos de 
representação de interesses implicou sua substituição por ‘anéis burocráticos’, 
(Cardoso, F.H., 1975), isto é, formas de articulação de interesses envolvendo a 
burocracia pública (civil e militar) e a burocracia privada (da grande empresa 
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nacional ou internacional), inserindo e organizando os interesses privados no 
interior do aparelho estatal. 
Desta forma, interesses privados passaram a se incrustar nos aparelhos de política 
social, criando uma situação aparentemente paradoxal, no caso da assistência 
medica em alguns países, em que a crescente intervenção estatal foi o mecanismo 
que possibilitou a privatização da política pública (Fleury, 1995, P. 27).   
 
 

 As reformas que foram realizadas no setor de saúde no período da ditadura não 

conseguiram mudar o direcionamento da política de saúde, permanecendo o privilégio da 

previdência social, através de ações curativas, sob a tutela do setor privado. 

 O Brasil usufruiu por um longo período de crescimento que chegou a ultrapassar a 

casa de dois dígitos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro saltou de 9,8% a.a em 1968 para 

14% a.a em 1973, porém com a crise do “milagre econômico” brasileiro o país se encontrava 

em um quadro dramático, com altas taxas de inflação, aumento do desemprego, o que 

aumentava ainda mais o processo de empobrecimento dos trabalhadores. Essa situação 

repercutia na área da saúde, como por exemplo, a proliferação de doenças infecciosas devido 

à população não ser coberta pelos serviços básicos de saúde e por viverem em condições 

precárias.  

 Com essa situação dramática que o país se encontrava e com todo o autoritarismo da 

ditadura, surgiu o cenário perfeito para o florescimento de setores da sociedade que 

reivindicavam os espaços perdidos com o golpe de 1964. 

 Foi neste contexto de luta que o movimento sanitário brasileiro tem a sua gênese, isto 

se da por volta de meados da década de 1970, na efervescência dos movimentos sociais e 

setores progressistas que lutavam pela redemocratização do país (Bravo, 2007). 

 Como descreve Bravo (2009), o Brasil na década de 1980 estava superando o regime 

ditatorial, e no contexto econômico passava por uma crise que prolongou por décadas. 

 Diante deste cenário, de acordo com Fleury (1995), a crise da previdência social nos 

anos 1980 aumentou ainda mais os problemas da política de saúde e esta crise era fruto do 

contexto recessivo que o país se encontrava. 

 A questão de saúde pública ganhou novos atores para discutir a situação dramática de 

vida que a polução brasileira se encontrava e assumiu uma dimensão política, vinculada à 

democracia. Dentre os atores que entram em cena neste período estão os profissionais de 

saúde, movimento sanitário, setores da igreja católica vinculados à luta dos trabalhadores e 

partidos de esquerda (Bravo, 2007). 

 Esses movimentos sociais organizados debatiam propostas como a universalização do 

acesso aos serviços; a saúde enquanto direito social e dever do Estado; a criação de um 
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Sistema Unificado de Saúde, visando à reestruturação do setor e um novo olhar sobre a saúde 

individual e coletiva; a descentralização dos processos decisórios; o financiamento e a criação 

de Conselhos de saúde, visando garantir processos democráticos. 

 Na luta travada pela sociedade brasileira para que houvesse o fim da ditadura militar e 

voltasse à democracia, a sociedade colocava novas exigências para o Estado, Fleury (1995) 

descreve muito bem esse processo: 

 

  O processo de redemocratização colocou novas exigências em termos de 
equacionamento da enorme divida social acumulada nos últimos trinta anos, seja 
em termos do atendimento às necessidades, do aumento da equidade e justiça 
social na implementação de políticas públicas, da recuperação do princípio 
federativo e da melhoria da qualidade do serviço público. (Fleury, 1995, P.28). 

 

 

 As mobilizações para solucionar os problemas de saúde no país não se apresentavam 

meramente como soluções técnicas, porém afirmavam que qualquer solução técnica é também 

uma solução política, e as soluções políticas pressupõem um debate democrático. Os teóricos 

da reforma sanitária ao adotarem a radicalidade democrática reconheciam as determinações 

sociais do processo saúde e doença, com o reconhecimento de uma sociedade de classes e 

apresentavam propostas de transformação social (Kruger, 2010). 

 De acordo com Fleury (1995), a prática política do movimento de reforma sanitária 

utiliza-se de uma concepção abrangente de saúde, como ficou evidenciado no relatório final 

da 8ª Conferencia Nacional de Saúde.  

 

 A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de 
determinada sociedade e num dado momento do seu desenvolvimento, devendo 
ser conquistados pela população em suas lutas cotidianas. Em seu sentido mais 
abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde (apud Fleury, 1995. P. 30).  
 

O movimento sanitário brasileiro na sua concepção de saúde como bem público 

defendia a democratização do Estado e clamava por um redirecionamento na política de saúde 

para que fosse assegurada a universalização do seu direito. Para o movimento sanitário a 

saúde é tratada como uma resultante do modo de organização social da produção, sendo que 

na sociabilidade burguesa a produção é coletiva, porém os frutos dessa produção são 

apropriados privadamente. Devido a isso só é possível o seu alcance numa sociedade justa, 

pois a saúde e resultante das condições objetivas de vida dos sujeitos.  
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A saúde era entendida como produto das condições objetivas da existência, 
dependendo das condições de vida - biológica, social e cultural - e, particularmente, 
das relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, através do 
trabalho (Paim, 2007. P 99). 
 

 

 Entretanto, as conquistas na área da saúde são concebidas como produto das lutas 

políticas da sociedade que atuam para a sua efetivação. O período de redemocratização do 

país gestou o cenário perfeito, pois era um momento de adensamento das massas populares 

que lutavam pelo fim da ditadura. 

Formou-se consenso na 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, a 

definição de saúde não como alternativa individual e pontal, mas uma concepção de saúde 

abrangente e a sua incorporação ao direito de cidadania e a imediata intervenção do Estado, 

com a criação Sistema Único de Saúde (Gonçalves, 2006).  

Está conferência teve como tema “saúde como direito” e que em seu relatório final 

foram aprovadas varias proposições, dentre elas: 

 

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e 
acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, 
levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. Esse 
direito não se materializa, simplesmente, pela sua formalização no texto 
constitucional. Há, simultaneamente, necessidade de o Estado assumir 
explicitamente uma política de saúde consequente e integrada às demais políticas 
econômicas e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-las. Entre outras 
condições, isto será garantido mediante controle do processo de formulação, 
gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela população. Desse 
conceito amplo de saúde e desta noção de direito como conquista social, emerge a 
ideia de que o pleno exercício do direito à saúde implica em garantir: trabalho em 
condições dignas com amplo conhecimento e controle dos trabalhadores sobre o 
processo e o ambiente de trabalho; alimentação para todos, segundo as suas 
necessidades; moradia higiênica e digna; educação e informação plenas; qualidade 
adequada do meio ambiente; transporte seguro e acessível; repouso, lazer e 
segurança; participação da população na organização, gestão e controle dos 
serviços e ações de saúde; direito à liberdade, à livre organização e expressão; 
acesso universal e igualitário aos serviços setoriais em todos os níveis (apud Paim, 
2007. P. 111-112). 
 
 

 A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco para a saúde, pois foi retirada desta 

a inspiração para as propostas para serem colocadas em debate na constituinte. O movimento 

sanitário apresentou um projeto bastante progressista para ser levado a votação, uma proposta 

de proteção social que tinha por finalidade garantir à população brasileira o acesso universal e 

igualitário ao sistema único de saúde. 
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  A partir dessa Conferência, a sociedade brasileira passou a dispor de um corpo 
doutrinário e um conjunto de proposições políticas voltados para a saúde que 
apontavam para a democratização da vida social e para uma Reforma Democrática 
do Estado. E é justamente esse processo de democratização de saúde que naquela 
época cunhou-se o nome de Reforma Sanitária (Paim, 2007. P.22). 
 

 

 Na década de 80 os trabalhadores não conseguiram interferir substancialmente na 

ordem econômica, porém obtiveram conquistas no campo social e político, num contexto de 

lutas democráticas contra o regime ditatorial. Neste cenário, “a saúde foi uma das áreas em 

que os avanços constitucionais foram mais significativos.” (CFESS, 2010, p. 18).  

 

1.1- A Constituição de 1988 e a garantia da saúde pública, gratuita e 

universal 

 

 De acordo com Bravo (2009) foi no processo de promulgação da Constituição de 

1988, que passou a ser possível almejar no plano jurídico, a expectativa de que no Brasil se 

afirmasse a extensão dos direitos sociais, em face do período de crise e do aumento das 

desigualdades. 

  De acordo com as análises da autora, a Constituição atende em larga escala os 

interesses e reivindicações do Movimento Sanitário, em muito pouco os interesses 

empresariais, e praticamente não altera a situação da indústria farmacêutica. Os principais 

pontos abordados no texto constitucional dizem respeito ao direito universal à saúde e o dever 

do Estado, responsável pela regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços em 

Saúde; a constituição do Sistema Único integrando, os serviços de forma hierarquizada, 

regionalizada e descentralizada, além do atendimento integral com participação da 

comunidade e a participação do setor privado de forma complementar, sendo proibida a 

destinação de verba pública para instituições de fins lucrativos; etc. 

 A política de saúde na qual temos hoje foi concebida no projeto de reforma sanitária e 

graças às lutas dos movimentos sociais organizados foi incluída na Constituição Federal de 

1988, como podemos observar nos dispostos constitucionais a seguir: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder 
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
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também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (Constituição Federal de 
1988). 
 
 

No período seguinte, pós-constituição de 1988, foi criada a lei orgânica da saúde lei 

n.8.080 de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, 

regulamentando com isso o capítulo da saúde na Constituição. 

Para concretizar o arcabouço jurídico foi criada a Lei n.8.142, de 28/12/1990, que 

dispõe acerca da regulamentação da participação da sociedade na política de saúde, 

(assegurando os Conselhos e Conferências com caráter deliberativo) “Dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências”. Como está disposto a seguir: 

 

 Art. 1º - O Sistema Único de Saúde - SUS de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:  

 I - a Conferência de Saúde, e   
 II - o Conselho de Saúde.  
 § 1º - A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.  

 § 2º - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo (Lei. N.8.142 de 28/12/1990). 

 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 e a inserção da Seguridade Social 

como direito representou uma vitória grandiosa para o conjunto dos trabalhadores. A 

Seguridade Social concebida como tripé, saúde, previdência e assistência social, como está 

prescrito no texto constitucional, Art. 194. “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

A classe trabalhadora através da sua luta conseguiu que na Constituição Federal 

fossem previstos direitos referentes à proteção social dos indivíduos por parte do Estado, o 

que certamente é uma grande vitória. Mediante o histórico de desigualdade social que o país 

possui, com enorme concentração de renda, e consequentemente, um grande número de 
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trabalhadores empobrecidos que necessitam dos recursos mais básicos para sua subsistência, 

ter esses direitos reconhecidos por lei é um ganho substancial para a classe trabalhadora.  
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CAPÍTULO 2 – A SAÚDE PÚBLICA EM TEMPOS DE ESTADO 

MÍNIMO 

 

O capitalismo desde o fim da segunda guerra mundial viveu o seu apogeu a chamada 

“era de ouro” do capitalismo.  

  

A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa explosiva. Na década de 1960, 
era claro que jamais houvera algo assim. A produção mundial de manufaturas 
quadriplicou entre o inicio da década de 1950 e inicio da década de 1970, e, o que 
é ainda mais impressionante, o comercio mundial de produtos manufaturados 
aumentou dez vezes (Hobsbawm, 1995. p 257). 

 

Com o desenvolvimento sob uma forte intervenção estatal, o que no período permitia 

que o capitalismo pudesse continuar com seu processo de acumulação, porém a classe 

trabalhadora auferia ganhos com esse processo, pois estava sendo integrada ao circuito do 

consumo e conquistando direitos no campo da Seguridade Social, o que ficou conhecido 

como o pacto fordista-keynesiano, onde o capitalismo conciliava acumulação com equidade. 

Esse pacto entre capital e trabalho permitiu que fosse institucionalizado várias 

legislações sociais, que possibilitou o estabelecimento de políticas universais e abrangentes, 

que tinha por principio a cidadania, foi o que possibilitou o avanço do Estado de bem estar 

social. A massificação das políticas sociais após a segunda guerra mundial, acontece devido à 

intervenção do Estado na regulação das relações sociais e econômicas que tinha por principio 

o crescimento econômico e o pleno emprego.  

Neste período houve o aumento do orçamento estatal destinado à Seguridade Social, o 

que permitiu o aumento dos programas sociais e que de forma gradual a população como um 

todo usufruía desses direitos sociais outorgados nesse período. 

Esse período começa a dar sinal de esgotamento a partir de 1969, o modelo de Estado 

interventor já não estava dando mais conta de garantir o pleno emprego, a dívida pública 

estava muito elevada e a situação agrava ainda mais com a crise do petróleo de 1973, e com 

isso a burguesia responsabiliza o Estado intervencionista pela crise e consequentemente elege 

as políticas sociais como sendo um dos fatores causadores desta crise, pois estas contribuíam 

para o desequilíbrio fiscal. 

Com isso iniciam-se os ajustes estruturais da economia para que o capital voltasse a 

obter a sua taxa de lucros, os governos principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra 

começam a adotar as políticas de austeridade fiscal com o intuito de reduzir os efeitos da 
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crise. As mudanças que ocorreram no mundo que resultaram na reconfiguração do papel do 

Estado têm a ofensiva neoliberal na gestão da economia nos países centrais que, com o passar 

do tempo, se expande por todo o globo no qual as políticas neoliberais a todo vapor vem 

destruindo as conquistas que os trabalhadores obtiveram, sobretudo, no campo da Seguridade 

Social.  

No Brasil o neoliberalismo tem seu inicio tardio, devido às suas particularidades 

históricas. Neste período estava passando pelo declínio da ditadura militar, a crise econômica 

castigava o país e a ascensão dos movimentos sociais reivindicavam melhorias nas suas 

condições de vida, em razão destas serem extremamente precárias. O país convive com uma 

desigualdade social monstruosa, e a situação se agrava ainda mais com o crescente 

desemprego ocasionado pela situação econômica.  

O momento de redemocratização do país foi possível através das lutas dos 

movimentos sociais. Como uma forma de reparar a monstruosa desigualdade social no país, 

de forma inédita foi prescrita na Constituição Federal de 1988 a efetivação dos direitos 

sociais, na contramão do que estava acontecendo no cenário internacional.  

No Brasil a Constituição Federal de 1988 representou um avanço no que concerne aos 

direitos sociais, contudo não se passaram dois anos da promulgação e o projeto neoliberal 

começa a ser implementado no Brasil.  

O projeto neoliberal teve seu primeiro ensaio no governo de Fernando Collor de Melo, 

que ficou pouco tempo à frente do executivo nacional, pois teve seu impeachment por ser 

acusado de corrupção, mas se consolidou com a eleição de Fernando Henrique Cardoso o qual 

implementou uma abrangente “reforma” no Estado. Este com o argumento que o Estado 

estava passando por uma crise fiscal, e não teria outra alternativa a não ser as “reformas”, 

reduz o tamanho do Estado com a defesa de restabelecer a governabilidade. O governo FHC 

em complacência com organizações internacionais se compromete a realizar um conjunto de 

reformas para gerar confiança no mercado financeiro. De acordo com o receituário dessas 

organizações o país teve que se comprometer com a disciplina fiscal, ou seja, reduzir os 

gastos públicos - principalmente aqueles relacionados à Seguridade Social - para manter o 

superávit primário.  

Outros fatores no receituário incluem: reforma tributária com o intuito de tornar a 

tributação menos progressiva, ou seja, a maior incidência de tributos no consumo fazendo 

com que as pessoas de menor renda contribuam mais. Também faz parte desse cardápio de 

austeridade à liberalização financeira, cujo objetivo é a regulação das taxas de juros pelo 
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mercado, estabilização da taxa cambial, fim das barreiras à entrada de investimentos externos 

direto no país, privatização das empresas estatais, entre outras medidas.  

Com esse discurso os formuladores da “reforma” privatizaram várias empresas 

nacionais, argumentando que o Estado é um péssimo gestor, que o país precisava atrair 

capitais, que a privatização contribuíria para reduzir os preços aos consumidores. Com isso 

várias empresas estatais foram repassadas a iniciativa privada, inclusive com o próprio Estado 

financiando a compra, através dos bancos estatais e que vale ressaltar com taxas de juros 

baixíssimas. 

Outra estratégia adotada pelos formuladores da “reforma” foi o programa de 

publicização que regulamentou o terceiro setor para execução de políticas públicas, criou as 

agências executivas e Organizações Sociais. Esta estratégia de regulamentar o terceiro setor 

foi com a finalidade de que as Organizações Não Governamentais (ONGs) e Instituições 

Filantrópicas pudessem executar as políticas sociais. Esse arranjo legal é uma forma de retirar 

o Estado a condução na execução das políticas sociais passando essas para o voluntariado, a 

solidariedade da comunidade para com o outro (neste período a ex-primeira dama Ruth 

Cardoso criava o programa comunidade solidária).   

Por conseguinte as políticas sociais de responsabilidade do Estado, mas que podem 

proporcionar lucratividade para o capital (por exemplo, educação e saúde), foram focalizadas 

naqueles indivíduos que não podem pagar. Aqueles que possuem renda para adquiri-las que 

façam via mercado. Essa focalização além de ser uma afronta aos princípios da Seguridade 

Social leva o sucateamento dessas políticas. A exemplo a política de saúde, uma das áreas que 

conseguiu maiores avanços na Constituição de 1988, como direito de todos e dever do Estado, 

tem hoje um sistema sucateado, focalizado nos mais pobres. 

Também na perspectiva de privatizar o SUS com o argumento de modernização da 

gestão, se instalam novos modelos de gerenciamento como as fundações estatais de direito 

privado, Organizações Sociais, empresa brasileira de serviços hospitalares, conforme lei 

federal n° 9.637/98.   

Outra medida
1
 que vem colaborar para a corrosão do caráter público do SUS é o que 

está sendo estudado no âmbito federal a desoneração de impostos para seguradoras e 

operadoras de planos de saúde, com a aprovação dessa medida pode-se observa o privilegio 

dado pelo governo ao setor privado em detrimento de um modelo de saúde pública. 

O Brasil tem a sua formação sócio-histórica marcada pela apropriação dos espaços 

públicos pelas classes dominantes transformando em espaços para a manutenção dos seus 
                                                        
1 Reportagem veiculada pelo jornal O Globo em 04/05/2013 > Acessado em: 15/04/2014. 
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privilégios e interesses privados. As elites dominantes nunca tiveram compromisso com as 

massas populares. A sociedade brasileira foi fundada num autoritarismo social e excludente 

fazendo com que o país se desenvolvesse de forma hierarquizada limitando o 

desenvolvimento da cidadania e com isso legitimando práticas deletérias como o favor ao 

invés do direito, o clientelismo, o compadrio, o damismo que se faz presente na nossa 

sociedade até os dias atuais. 

O projeto neoliberal aparece com um discurso de modernidade, contudo são os velhos 

direcionamentos do liberalismo com uma nova roupagem, esse projeto se rearranja com essas 

práticas supracitadas presentes na sociedade brasileira com a finalidade de modernizar o 

Estado brasileiro, mas essa modernização se deu de forma deturpada conciliando as estruturas 

arcaicas com o moderno.  

Esse projeto foi implantado no Brasil de modo autoritário como é de costume das 

classes dominantes brasileira, a população em geral não teve participação nas decisões, só 

teve que aceitar o que o governo e seus técnicos executavam. Estes tinham a mídia como o 

instrumento ideológico para disseminar que as reformas eram algo inevitável, sem saída para 

o país a não ser implementá-las, além de todo um processo de desqualificação dos serviços 

públicos. No discurso oficial do governo e no que era noticiado pela mídia burguesa o Estado 

estava passando por uma grave crise fiscal, era um péssimo gestor e suas legislações 

protetivas eram arcaicas.  

Segundo Silva (2011), a crise fiscal do Estado se torna a justificativa da ideologia 

neoliberal para a defesa dos cortes nos gastos sociais, e que escamoteia as intenções de 

diminuir os gastos com a força de trabalho e a destinação do fundo público para atender em 

sua grande maioria os interesses do grande capital. Os direitos conquistados pela classe 

trabalhadora são os primeiros a serem atacados o que constitui um quadro recessivo das 

políticas sociais. Neste contexto neoliberal as políticas sociais estão sofrendo um 

sucateamento sem igual, focalizadas nos mais pobres ou deixadas a cargo da filantropia e do 

seguro privado. 

No Brasil onde predomina uma concentração de renda e uma desigualdade social 

gigantesca, os trabalhadores puderam vislumbrar algumas conquistas sociais com a 

Constituição de 1988 prescrevendo vários direitos sociais em lei, contudo, as políticas de 

austeridade fiscal implementadas pela contrarreforma neoliberal estão desmontando esse 

arcabouço jurídico que sustentam essas políticas sociais públicas. 
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As políticas sociais foram as primeiras a serem responsabilizadas pela crise e o 

terceiro setor é convocado a entrar em cena, como podemos observar nos documentos da 

reforma do Estado: 

 

Tornou-se, consequentemente, inadiável o equacionamento da questão da 
reforma ou da reconstrução do Estado que, se por um lado já não consegue 
atender com eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na 
área social; por outro já dispõe de um segmento da sociedade, o terceiro setor, 
fortalecendo-se institucionalmente para colaborar de forma cada vez mais ativa na 
produção de bens públicos (Caderno MARE n° 2). 

 

Após o conjunto de reformas do Estado este tem atuado na direção de beneficiar o 

mercado, de acordo com Correia (2011), este direcionamento teve inicio em 1995, com o 

Plano Diretor da Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso que 

prescrevia que o Estado deveria exercer as funções de coordenação e financiamento das 

políticas públicas e não execução, repassando a execução desta para o setor público não-

estatal, isto é para o setor privado.  

As legislações foram reformuladas para permitir que as políticas públicas de 

responsabilidade do Estado pudessem ser privatizadas visando àqueles indivíduos com maior 

poder aquisitivo, ficando a cargo do Estado e da filantropia aquelas focalizadas nos setores 

mais empobrecidos da sociedade. As políticas públicas que antes tinham o caráter universal 

ao ter a sua atuação focada nos mais pobres, além de perder no quesito quantidade, perdeu na 

qualidade desses serviços prestados.  

A Seguridade Social mesmo com seus limites foi uma conquista significativa para a 

proteção social da sociedade brasileira, pois até então a população não possuía uma proteção 

social tão abrangente.  

 O Brasil teve o seu desenvolvimento sem a incorporação das massas, pois o país se 

desenvolvia e a população em geral não tinha melhoria nas suas condições de vida, o que 

resultou numa sociedade com alto nível de pobreza e sem ter políticas públicas que pudessem 

efetivamente intervir nessa situação, já que as poucas existentes não tinha por finalidade 

diminuir as desigualdades sociais, mas atuar de forma paliativa. 

 A contrarreforma implementada pelos governos neoliberais no país deixou um saldo 

desastroso para a população em geral. As legislações trabalhistas foram duramente atacadas, o 

desemprego aumentou drasticamente, as políticas sociais que eram de responsabilidade do 

Estado foram repassadas para a iniciativa privada ou para o terceiro setor e ficando o mínimo 
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sob responsabilidade estatal. É o Estado mínimo para o conjunto dos trabalhadores e máximo 

para os capitalistas, isto é: 

 

retirada do Estado como agente econômico, dissolução do coletivo e do público em 
nome da liberdade econômica e do individualismo, corte dos benefícios sociais, 
degradação dos serviços públicos, desregulamentação do mercado de trabalho, 
desaparição de direitos históricos dos trabalhadores; estes são os componentes 
regressivos das posições neoliberais no campo social, que alguns se atrevem a 
propugnar como traços da pós-modernidade (Montes, 1996, p. 38 apud Behring, 
2008, p. 58). 

 

 O ajuste macroeconômico orquestrado pelos governos neoliberalis teve um impacto 

deletério nas condições de vida e de saúde dos trabalhadores, com o desemprego crescente e a 

ausência do Estado na promoção do bem estar social a violência cresceu assustadoramente nas 

grandes cidades causando impacto ainda maior na saúde pública.  

 

2.1- Dívida pública, impactos no financiamento da saúde pública e sua 

mercantilização  

 

Conforme já apresentado, a Seguridade Social avançou como nunca visto na história 

do país. Contudo devido à mundialização do capital e a particularidades históricas da 

sociedade brasileira, esta vem sofrendo ataques por parte dos governos que assumiram após a 

Constituição Federal de 1988. Os governos imprimiram um novo modelo de intervenção na 

sociedade, com a direção das suas ações voltadas para a lógica do mercado em detrimento do 

bem estar da população. Sob a tutela do capital financeiro e direcionado pela ideologia 

neoliberal, buscam adequar a Seguridade Social de acordo com as necessidades do mercado.  

Baseado pela lógica do mercado, as classes dominantes que assumiram o governo ao 

adotar o conjunto de reformas no Estado imposta por organismos internacionais, avançaram 

de modo feroz contra a Seguridade Social universal, privilegiando o capital portador de juros, 

através da constante formação de superávits primários para pagamento da dívida pública 

brasileira.  

Um dos infortúnios que consome o orçamento da Seguridade Social e das contas 

públicas em geral, num período de austeridade fiscal, é o mecanismo de superávit primário, 

que foi implantado no país em 1999, após firmar acordo com o Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial para concessão de empréstimos ao país. Estas organizações 
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internacionais fizeram uma série de exigências, entre elas o controle dos gastos públicos com 

a finalidade de sobrar mais recursos para pagar os juros da dívida. 

O montante de recursos retidos para a formação do superávit primário tem sido 

superior aos gastos com as políticas de Seguridade Social. Esses recursos retidos são para dar 

garantia ao capital financeiro internacional de pagamento da dívida pública brasileira. Ou 

seja, para manter a meta de superávit primário o governo tem que conter as despesas com 

corte nos gastos públicos para pagamento dos juros da dívida pública. 

Um mecanismo que alimenta o superávit primário, trágico para a Seguridade Social, é 

o que se chama Desvinculação de Receitas da União (DRU). Este mecanismo desvincula 20% 

das receitas das contribuições sociais que seria destinado ao financiamento da Seguridade 

Social. Tendo em vista que, 

 
A incidência da DRU nos recursos da Seguridade Social tem sido nefasta, fazendo 
com que a mesma transfira recursos crescentes para o mercado financeiro, já que 
as fontes da Seguridade – as contribuições sociais- vêm tendo um desempenho 
crescente em termos de arrecadação, em especial a COFINS, e estão sendo 
apropriadas para a formação do superávit primário para serem destinados ao 
pagamento da dívida pública (Boschetti. 2009, P.51). 
 

A DRU como é chamada hoje foi instituída em 1994 com a criação do plano real, com 

o nome de Fundo Social de Emergência (FSE). Este mecanismo permite que o governo 

desvincule os recursos para o orçamento fiscal para que assim possa formar o superávit 

primário e destiná-lo ao pagamento dos juros da dívida pública. 

Após a criação do plano real, a formação de superávit primário passou ser a obsessão 

de todos os governos que assumiram o poder. Manter o superávit primário significa para o 

capital financeiro que o país está mantendo as contas públicas em ordem e que tem condições 

de honrar suas dívidas e, portanto, o país se torna um destino confiável para receber capital 

internacional. 

Como podemos observar nos gráficos a seguir apresentados pela Auditoria Cidadã da 

Dívida
2
, os recursos destinados ao pagamento dos juros da dívida pública representa quase 

metade de todo o orçamento, portanto esses dados mostram o direcionamento da política 

econômica do governo, destinando cada vez mais recursos públicos para o mercado financeiro 

em detrimento da Seguridade Social, da habitação, do saneamento, da educação, entre outras 

áreas essenciais para o desenvolvimento e bem estar da sociedade, enfim, para atendimento 

das necessidades básicas da classe trabalhadora. 

                                                        
2 Documento elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida, disponível em: www.auditoriacidada.org.br > 

Acessado em 07/04/2014. 
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Gráfico 1: AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA – orçamento executado em 2012 

 

 
 

  Gráfico 2: AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA – orçamento executado em 2013 
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  Gráfico 3: Orçamento Geral da União (previsto para 2014) Total: R$ 2,488 Trilhões  

 

 
Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida 

 

 

  Nos gráficos acima podemos observar que a Seguridade Social, assim como as outras 

áreas que contribuem para o desenvolvimento e o bem estar da sociedade, vem sendo 

duramente penalizada pela destinação da maioria dos recursos do orçamento para o capital 

financeiro. 

As áreas da saúde, previdência e assistência juntas recebem um pouco mais da metade 

dos recursos que são destinados ao pagamento dos juros. Se for analisado área por área se 

percebe a disparidade na destinação dos recursos do orçamento. Os gráficos apontam que nos 

últimos anos os repasses de recursos para cada área continuam quase que inalterados com o 

financiamento da dívida apropriando-se da maior parte dos recursos. 

O fundo público se transformou numa das principais fontes de renda do capital 

financeiro nacional e internacional. Os principais bancos do Brasil possuem uma quantidade 

alta de papéis da dívida pública brasileira, chegando ao ponto de uma agência de risco reduzir 

as notas dos bancos devido à alta exposição aos títulos, pois em um eventual calote da dívida 

esses bancos teriam a sua situação financeira prejudicada. Com o montante de recursos desta 

proporção destinado ao pagamento dos juros, as instituições financeiras não vão aceitar perder 
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uma das suas principais fontes de renda. Segundo estudos do Dieese os bancos são os 

principais detentores dos títulos públicos, com 29,5 de participação e essas instituições vão 

fazer de tudo para preservarem as suas fontes de lucros. 

O orçamento fiscal da União
3
 para 2014 foi previsto em dois trilhões quatrocentos e 

oitenta e oito milhões de reais, deste montante seiscentos e cinquenta e quatro bilhões e 

setecentos milhões de reais foi utilizado para pagamento dos juros da dívida. A meta de 

superávit primário ficou em 3,17% do PIB, gerando uma economia de cento e sessenta e sete 

bilhões e três milhões de reais, enquanto que a previsão de recursos destinados à saúde ficou 

em cento e seis bilhões conforme notícia veiculada pela Agência Câmara Notícias em 

21/01/2014.  

A interferência do governo no Banco Central não é bem vista pelo mercado financeiro, 

pois se, por exemplo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central sobe ou reduz a taxa 

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
4
 essas medidas têm impactos na 

rentabilidade do capital financeiro. 

 Com a taxa Selic alta o governo tem que pagar juros mais altos, pois a rentabilidade 

dos serviços da dívida está vinculada à taxa Selic, e é de competência do COPOM (Comitê de 

Política Monetária) diminuir ou aumentar as taxas de juros, pois este tem o controle da 

política monetária e de definir as taxas de juros. 

Essa forte pressão para que se faça ajuste nas contas públicas implicará em cortes nos 

gastos sociais, sendo que historicamente os gastos com políticas públicas são os apontados 

pelos capitalistas como os causadores dos déficits públicos. 

O direcionamento da política econômica evidencia o favorecimento ao capital 

financeiro. Através da rolagem da dívida e o pagamento de juros e amortizações, o governo 

transfere uma soma gigantesca de dinheiro para um pequeno grupo de pessoas que possui o 

controle dessas instituições financeiras.  

Com os gráficos e números apresentados neste trabalho demonstramos os parcos 

percentuais destinados à saúde. Esses poucos investimentos implicam na diminuição das 

condições de uma política de saúde universal e de qualidade.  Com o ajuste estrutural feito por 

esses sucessivos governos neoliberais, o SUS vem perdendo as características daquele que foi 

                                                        
3 Noticia veiculada pela Agência Câmara de Notícias em  21/01/2014, disponível em: www2.camara.leg.br > 

Acessado em 17/09/2014. 
4
 A Taxa Selic é também conhecida como taxa básica de juros da economia brasileira. É a menor taxa de juros da 

economia brasileira e serve de referência para a economia brasileira. Ela é usada nos empréstimos feitos entre os 

bancos e também nas aplicações feitas por estas instituições bancárias em títulos públicos federais. 
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conformado na Constituição Federal de 1988 e que o movimento sanitário idealizou. Nesse 

sentido, 

 

Na década de 1990, o SUS foi alvo das contrarreformas neoliberais que tem 
atacado o seu caráter universal e público visando o seu desmonte, através de um 
processo de universalização excludente, mercantilização e privatização da saúde 
(Correia, 2011, P. 43). 

 

 No instante em que o Estado se desvia das suas funções está abrindo caminho para a 

iniciativa privada atuar nesta lacuna transformando os serviços públicos em mercadorias a 

serem adquiridas via mercado.  

 Após o conjunto de reformas do Estado este tem atuado na direção de beneficiar o 

mercado, de acordo com Correia (2011), este direcionamento teve início em 1995, com o 

Plano Diretor da Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso que 

prescrevia que o Estado deveria exercer as funções de coordenação e financiamento das 

políticas públicas e não execução, repassando a execução desta para o setor público não-

estatal, isto é para o setor privado. 

 A transferência das atribuições que antes eram exercidas pelo Estado para o setor 

público não estatal é uma forma de imprimir nas políticas públicas a lógica dos seguros 

privados, e o Estado na sua condição de financiador vai transferir ao capital privado uma alta 

quantia de recursos públicos para que estes possam executar esses serviços e com isso 

lucrarem com as políticas sociais. 

 Os documentos que prescrevem a contrarreforma na saúde explicitam as atribuições 

do Estado como ente regulador e que este tem por responsabilidade apenas o financiamento e 

o controle dos serviços hospitalares e ambulatoriais, ao contrário do oferecimento direto dos 

serviços de saúde (Correia 2011). Nesta lógica de contenção de receitas, o governo na área da 

saúde implementou os novos modelos de gerenciamento no SUS. Esses novos modelos são 

tipos de gestão não estatais, que vão administrar as políticas públicas por meio de repasses de 

verbas do Estado para essas organizações com o intuito que estas possam oferecer os serviços 

que eram de responsabilidade estatal. 

 Contudo fica a questão: como o Estado que de acordo com o discurso da 

contrarreforma está passando por uma crise fiscal, tem recursos para repassar a essas 

organizações e não tem para que ele mesmo possa oferecer esses serviços? Fica muito 

evidente que esse discurso é falacioso e que tem a pretensa de repassar os serviços públicos 

para organizações privadas.  
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 Num contexto de crise, o capital para maximizar seus lucros busca alternativas e uma 

delas é assumir a prestação de serviços públicos, pois assim eles terão acesso aos recursos do 

fundo público, além de transformar os serviços em mercadoria. Para Iamamoto (2011, p.197) 

“Observa-se uma clara tendência de deslocamento das ações governamentais públicas- de 

abrangência universal- no trato das necessidades sociais em favor de sua privatização, 

instituindo critérios de seletividade no atendimento aos direitos sociais”.   

 Com o programa de reforma do Estado foi criado o conceito de publicização que 

instituiu o setor não estatal dando origem às Organizações Sociais que foram regulamentadas 

pela Lei n° 9.637, que dispõe em seu artigo primeiro:  

 

Art. 1
o
 O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos 
previstos nesta Lei (Lei Nº 9.637, de 15 DE  maio DE 1998).  

   

 A Organização Social (OS) foi o embrião dessa forma deturpada de repassar as 

políticas públicas para o setor privado, mas logo em seguida em 1999 foi criada a (OSCIP)  

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e depois as Fundações Estatais de 

Direito Privado e para avançar ainda mais a privatização na área da saúde foi criada em 2011 

a ( EBSERH) Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.  

 Essas organizações foram criadas para gerenciar os serviços públicos tendo o Estado 

como financiador, contudo, se constituem como mecanismos de privatização saúde. Os 

profissionais que essas organizações admitem são sem concursos públicos, vários serviços são 

terceirizados, implantando com isso, uma lógica perversa do setor privado nos serviços 

públicos. 

A falta de recursos e as privatizações vêm colocando barreiras para a política de saúde 

na forma que está prescrita na Constituição, todavia o que vem sendo veiculado na grande 

mídia é que um dos grandes gargalos da política de saúde é a falta de gerenciamento. A mídia 

com a intencionalidade de desqualificar os serviços legitima essa forma sorrateira de 

privatizar os serviços públicos de saúde. 

A saúde pública brasileira enfrenta barreiras quanto ao seu financiamento desde a sua 

institucionalização “Enquanto se discutia o projeto de lei orgânica do setor, aprofundava-se a 

instabilidade econômica com hiperinflação e crise fiscal do Estado, encontrando a Reforma 

Sanitária sérios obstáculos para a sua implementação” (Paim, 2007, P.157). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
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As leis que foram aprovadas neste período não previam uma fonte exclusiva de 

financiamento para a saúde, ficando esta disputando recursos com a previdência e assistência 

social e com toda uma conjuntura adversa na aérea econômica os recursos ficavam cada vez 

mais escassos, sem contar com a má vontade do governo permeado pela ideologia neoliberal 

de implementar uma política de saúde pública e de qualidade.  

O SUS tem sofrido com a falta de recursos, com a falta de vontade dos governantes de 

efetivar uma política de saúde pública que possa atender os cidadãos com qualidade. 

 

Orquestrada pela ofensiva neoliberal, a ação sócio- reguladora do Estado se retrai, 
pulverizando os meios de atendimento às necessidades sociais dos trabalhadores 
entre organizações privadas mercantis e não-mercantis, limitando sua 
responsabilidade social à segurança pública, a fiscalidade e ao atendimento, 
através da assistência social, daqueles absolutamente impossibilitados de 
sobreviver (Mota, 2010, P. 29). 
 

Os seguros privados que de acordo com a Constituição Federal de 1988 era para atuar 

de forma complementar ganharam espaços e estão conquistando grande parte dos serviços de 

saúde. Em tempos de neoliberalismo e de ajuste macroeconômico do Estado houve campanha 

disseminando uma imagem negativa da coisa pública, a desqualificação dos servidores 

públicos, ao passo que os serviços privados foram taxados como eficientes e de status para 

quem os contrata. 

Os planos de saúde privados cresceram bastante neste período. Segundo o Conselho 

Federal de Medicina
5
, 25% da polução possuia planos de saúde os dados são de 2010.  Entre 

os anos de 2010 e 2011 mais de quatro milhões de pessoas passaram a ter plano de saúde. 

Esses dados mostram o crescimento vertiginoso dos seguros privados e em contrapartida o 

sucateamento do serviço público de saúde.  

 

2.2 – Reestruturação do trabalho e flexibilização dos contratos dos 

profissionais da saúde 

 

A flexibilização dos contratos de trabalho e a precarização das condições de trabalho 

estão presentes na forma de gestão das Organizações Sociais no Brasil. Segundo Iamamoto : 

 

Transfere-se, para os distintos segmentos da sociedade civil, significativa parcela da 
prestação de serviços sociais, afetando diretamente o espaço ocupacional de várias 

                                                        
5 Reportagem disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina, disponível em: http://portal.cfm.org.br. 

Acessado em 01/11/2014.  
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categorias profissionais, dentre as quais os assistentes sociais. Esse processo se 
expressa em dupla via: de um lado, na transferência de responsabilidades 
governamentais para ‘organizações sociais’ e ‘organizações da sociedade civil de 
interesse público’ e, de outro lado, em uma crescente mercadorização do 
atendimento às necessidades sociais ( Iamamoto 2011, P.197-198). 
    

Posterior à crise da década de 1970, uma das medidas adotadas pelo capital para 

maximizar seus lucros foi a execução de um novo modelo de gestão da força de trabalho
6
.  

O capital adotou novas estratégias de acumulação, dentre as quais a reestruturação 

produtiva com seus novos modelos de gerenciamento da forca de trabalho. Esta reestruturação 

produtiva implicou na precarização das relações de trabalho, momento no qual os 

trabalhadores perderam diversos direitos. 

 

A administração flexível (...) Opera com a customização (flexibilidade em face da 
demanda), a gestão da qualidade (flexibilidade incessante da oferta) e a 
desregulamentação (flexibilidade nas relações de trabalho). No plano ideológico, a 
flexibilidade, palavra-açúcar, cumpre o papel ilusório, ainda que alusivo ao real. 
Trabalha-se com a falsa idéia, difundida por Toffler, de que estamos diante de um 
novo artesanato, quando se eleva a exploração do trabalho, como somente no 
primórdio do capitalismo se tem notícia (Gurgel, 2003, P.141). 

 

 Com o surgimento das novas formas de gerenciamento do trabalho, demandou-se do 

trabalhador o desempenho de diversas funções, em que este deve vestir a “camisa da 

empresa”, por exemplo, com essa nova gestão da força de trabalho ele pode receber 

participação nos lucros da empresa. Além disso, não é mais chamado trabalhador e sim 

colaborador e tem a possibilidade de se tornar até acionista da empresa. Estes são mecanismos 

e estratégias adotadas para conquistar a subjetividade do trabalhador. 

 

As “responsabilizações” e as “individualizações”, os “parceiros” ou “consultores”, 
os “envolvimentos” dos novos “colaboradores”, as “metas” e “competências” que 
povoam o universo discursivo do capital são, portanto, traços fenomênicos, 
encobridores de uma acentuada informalização e precarização do trabalho 
(Antunes 2011, P.12). 

 

O discurso de dar oportunidade para as outras empresas e geração de mais empregos, 

encontra seu cerne na terceirização dos trabalhadores para que as empresas não tenham 

responsabilidade com os mesmos. Conforme Iamamoto a redução dos custos com o trabalho 

para o capital revela-se (...) “na figura do trabalhador polivalente, em um amplo enxugamento 

                                                        
6
 Com a nova gestão da força de trabalho implementado pelo modelo toyotista, que teve sua implementação após 

o exaurimento do modelo fordista-keynesiano que vigorou nos países centrais no período do Estado de bem estar 

social. Entretanto, vale recapitular um pouco do histórico dessa forma de gestão e de outras questões que o 

circunscrevem. 
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das empresas, na captação da mais-valia das empresas terceirizadas para as quais são 

transferidos os riscos das oscilações do mercado” (Iamamoto,2011,P.143) . 

A flexibilização da demanda, por sua vez, estabelece que é o cliente quem escolhe como 

seu produto deve ser, ou seja, este é customizado de acordo com o gosto do consumidor. 

Enquanto que no Estado de bem estar social havia o pleno emprego, no contexto da 

reestruturação produtiva ocorreu o desemprego crônico, retraindo o valor dos salários e 

aumentando a competitividade entre os trabalhadores. 

 

(...) a ‘reestruturação produtiva’ estimulou a precarização nas relações de trabalho 
através dos baixos salários, da multiplicação das gratificações e do culto a 
mercantilização e de múltipla militância, ou seja, o exercício do trabalho em vários 
locais e instituições, gerando a desvinculação profissional com o serviço (Batista 

Junior, 2011, P.37). 

 

A reestruturação produtiva e a nova gestão da força de trabalho é estruturada para 

intensificar a exploração da força de trabalho e assim maximizar as taxas de lucros. 

A administração pública passou por uma vasta contrarreforma, pois segundo os 

argumentos dos formuladores da reforma do Estado, tanto o Estado como seus servidores 

eram ineficientes e desqualificando os serviços públicos. De acordo com Iamamoto (2011, P. 

149) “A crítica neoliberal sustenta que os serviços públicos, organizados a base de princípios 

de universalidade e gratuidade, superdimensionam o gasto estatal (...), assim como a folha 

salarial dos servidores públicos”.  

Uma das medidas adotadas foi à criação do setor não estatal em que essas instituições 

dizem ser públicas, mas são regidas por direito privado, ou seja, uma forma deturpada do 

governo de privatizar a coisa pública. Essas reformas no aparelho estatal tinham por 

finalidade transformar a atuação do Estado no mesmo viés de atuação de uma empresa 

privada na gestão da máquina pública. 

Por meio dessas instituições é possível firmar as parcerias público-privadas e com isso o 

Estado repassa os serviços antes prestados por ele para essas instituições oferecerem os 

serviços à população mediante o financiamento público. 

Essas instituições adotaram várias nomenclaturas. Primeiro foi criada as Organizações 

Sociais em 1998, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público em 1999 e 

posteriormente as Fundações Estatais de Direito Privado em 2007. Por fim em 2010 foi criada 

a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.  
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No discurso do governo são novos modelos de gestão dos serviços públicos, com 

finalidades diferenciadas, contudo todas têm a mesma finalidade de apropriar privadamente 

do fundo público. 

 Com relação aos contratos de trabalho, a fragilidade do vínculo se cria uma 

instabilidade no emprego já que esse trabalhador não possui a estabilidade como aquele que 

prestou concurso público. 

 

(...) a terceirização da administração dos serviços do próprio SUS que, dentre 
outras coisas, burlam violentamente o dispositivo constitucional do concurso 
público como única forma de acesso ao serviço público, como efetivos serviços 
assistências complementares (Batista Junior, 2011, P.38).    
 

Segundo estudo feito pelo Dieese
7
 às terceirizações implica na redução do quadro direto 

de funcionários, em novo relacionamento sindical, uma vez que os trabalhadores estão 

desmobilizados para reivindicação e para a greve devido à instabilidade no trabalho e 

eliminam-se as ações trabalhistas com o processo de terceirização, pois os funcionários são de 

responsabilidade da empresa contratada. 

A precarização das condições de trabalho é outro fator que recai sobre essas 

organizações, pois além de contratar sem concurso público, estas muitas vezes utilizam do 

processo de quarteirização para contratar mão de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Relatório Técnico do Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas. Disponível em: 

portal.mte.gov.br > Acessado em 13/09/2014. 
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CAPÍTULO 3- AS EXPRESSÕES DA PRECARIZAÇÃO NO HOSPITAL 

MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - RJ 

 

O Hospital Municipal de Casimiro de Abreu foi instituído pelo decreto 70488/72 que 

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Nogueira de Souza e que foi revogado 

pelo decreto de 27 de maio de 1992. 

Esta instituição não possui documentos que ilustrem a sua história, no entanto essas 

informações aqui divulgadas foram obtidas através de conversas com meu supervisor de 

campo
8
 que é funcionário desse hospital há muitos anos. Sabe-se que o hospital era ligado à 

igreja católica e tinha na sua direção duas “irmãs”. Esta instituição era conveniada com o 

ministério da saúde e também recebia subsídios da prefeitura municipal de Casimiro de 

Abreu-RJ.  

O município de Casimiro de Abreu está situado na baixada litorânea do estado do Rio 

de Janeiro, este é composto pela cidade de Casimiro de Abreu e três distritos sendo eles 

Professor Souza, Rio Dourado e Barra de São João. De acordo com estimativas do IBGE o 

município possui trinta e cinco mil trezentos e quarenta e sete habitantes.  

Após passar por sucessivas falências devido aos inconstantes repasses de recursos por 

parte da prefeitura municipal de Casimiro de Abreu a instituição deixa de ser Associação 

Beneficente e se torna Fundação. 

Em 2006, deixa de ser Fundação Beneficente e torna-se Hospital Municipal de 

Casimiro de Abreu tendo a sua direção exercida diretamente pela prefeitura de Casimiro de 

Abreu e mantendo o convênio com o SUS. Em 2011 o Hospital de Casimiro de Abreu passou 

a ser chamado de Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes em homenagem a uma 

profissional que faleceu no mesmo ano.    

O Hospital de Casimiro de Abreu reflete muito bem as particularidades da política de 

saúde no Brasil, pois foi implementado por uma entidade filantrópica, no período em que não 

havia um modelo de saúde pública universal no país. Os que gozavam de alguns direitos eram 

aqueles que tinham emprego registrado em carteira, quem não possuía carteira assinada ficava 

a cargo da filantropia. Após a sua administração ficar sob a responsabilidade da prefeitura 

municipal de Casimiro de Abreu, passaram-se poucos anos e a prefeitura transferiu a sua 

                                                        
8 Fui supervionado por Aclésio Rangel no período de 24 de outubro de 2012 a 20 de junho de 2013.   
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gestão para uma Organização Social. Essa prática de repassar a gestão da saúde pública para 

Organizações Sociais tem sido comum após a contrarreforma do Estado. Esse foi o meio 

encontrado para transferir à iniciativa privada as políticas públicas que eram de competência 

do Estado. 

 

3.1 - A implantação da Organização Social e a precarização dos contratos 

de trabalho dos profissionais da saúde no Hospital Municipal de Casimiro 

de Abreu  

 

A prefeitura de Casimiro de Abreu utilizou a Lei 9.637/98 que criou as Organizações 

Sociais, como amparo legal para repassar a gestão da saúde pública do município para uma 

organização social, já que em várias cidades do país essa mesma prática estava acontecendo.   

Em 2011, a prefeitura municipal de Casimiro de Abreu firmou contrato de gestão com 

a Organização Social Global Soluções em Saúde, através do contrato n° 01/2011, que 

repassava para essa o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde no 

Hospital Municipal de Casimiro de Abreu, nas unidades especializadas e na rede Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). 

 Segundo relatório disponibilizado pelo Jornal S.O.S Casimiro de 28/08/2012, esse 

contrato de gestão foi firmado com validade de um ano podendo ser prorrogado.  A prefeitura 

municipal de Casimiro de Abreu desembolsou o valor de vinte e quatro milhões e oitocentos e 

dez mil reais divididos em 12 parcelas mensais de dois milhões sessenta e sete mil e 

quinhentos reais por esse período de serviços contratados. 

Após ser alvo de várias denúncias no município, foi suspenso o contrato com a 

Organização Social Global Soluções em Saúde. Segundo o Jornal Expresso Regional de 

28/01/2014, foi acolhida a denúncia através da ação pública Nº 0000863-80.2012.8.19.0017 

que apontava irregularidades na contratação de profissionais. 

Em dezembro de 2013 foi contratada outra empresa para gerenciar, operacionalizar e 

executar os serviços de saúde do município de Casimiro de Abreu. A empresa contratada foi o 

Instituto de Gestão e Humanização na qual a prefeitura municipal de Casimiro de Abreu 

desembolsou a quantia de cinquenta e cinco milhões quatrocentos e dezesseis mil reias 

divididos em 12 parcelas de quatro milhões seiscentos e dezoito mil reais por um ano de 

contrato podendo este ser prorrogado. 
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A prefeitura municipal de Casimiro de Abreu tem optado por contratar Organizações 

Sociais para prestar os serviços de saúde no município e essas organizações atuam em todos 

os setores de atendimento direto ao usuário que vai do Hospital Municipal Ângela Maria 

Simões Menezes, unidades especializadas, chegando até às Estratégias de Saúde da Família 

(ESF). Ou seja, todo o serviço público de saúde do município fica a cargo da Organização 

Social contratada.  

A Organização Social Global Soluções em Saúde teve o contrato rescindido pelo 

município, depois de ser alvo de vários processos na justiça tanto no município de Casimiro 

de Abreu como também no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visto que possuía contrato 

em várias cidades do Estado. 

Segundo o Jornal Expresso Regional de 28/01/2014, a Organização Social Global 

Soluções em Saúde que administrava as unidades de saúde do Município e o Hospital Ângela 

Maria Simões Menezes contratou centenas de funcionários sem concurso público.  O contrato 

também permitia que o município entregasse a administração das unidades de saúde a esta 

empresa, transferindo assim as funções do poder público a uma organização privada. 

Concernente à mesma matéria do referido jornal, foi acolhida uma denúncia por meio 

de uma ação pública Nº 0000863-80.2012.8.19.0017 que tratava da terceirização em Casimiro 

de Abreu. Segundo a reportagem, o prefeito foi acusado de beneficiar-se da contratação 

indireta de profissionais por meio da Organização Social Global Soluções em Saúde que 

prestava serviços de saúde ao município. 

Segundo a reportagem “em decisão proferida no dia 04/04, a juíza Carla Silva Correa 

admitiu que tais” ‘fatos ali alegados são graves e sinalizam para a existência de lesão ao erário 

(cofre público)’ (Jornal Expresso Regional, 28/01/2014). 

Em reportagem veiculada pelo jornal S.O.S Casimiro de 28/08/2012, foi 

disponibilizado um relatório da denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-RJ) sobre a contratação de serviços na área da saúde em Casimiro de 

Abreu, onde consta o descumprimento (por parte da Organização Social Global Soluções em 

Saúde) com relação ao número de profissionais contratados, inferior ao que estava previsto no 

Edital tanto a Secretaria de Saúde quanto o Conselho Municipal de Saúde alegou 

desconhecimento desta falha explícita cometida pela Organização Social. 

 Após a ação pública impetrada no fórum do município, o Conselho de Saúde 

denunciou várias irregularidades na vigência do contrato. Estas denúncias foram levadas à 1ª. 

Promotoria da Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Macaé, ao Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e também à prefeitura municipal de Casimiro de Abreu que após 
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essa série de irregularidades suspendeu o contrato com a Organização Social Global Soluções 

em Saúde.  

 Após essa enxurrada de irregularidades não se passou um ano para que a prefeitura de 

Casimiro de Abreu contratasse outra Organização Social para prestar serviços de saúde ao 

município. Em 2013, a Organização Social Instituto de Gestão e Humanização (IGH) foi 

contratada para gerenciar e administrar a saúde pública de Casimiro de Abreu e segundo 

consta na reportagem do Jornal Expresso Regional 28/01/2014, “mudou-se a empresa, mas a 

prática da contratação indireta de funcionários continua”.  Correia destaca que, 

 

A contratação sem concurso público só favorece o fortalecimento dos ‘currais 
eleitorais’ nos estados e municípios e contraria o ingresso de trabalhadores da 
saúde de forma transparente, além de não assegurar direitos trabalhistas e 
previdenciários, o que resulta na precarização do trabalho (Correia, 2011, P.46). 
 

 Conforme os números que estão no site do Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde-Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (CNES-DATASUS), o 

Hospital Municipal Maria Ângela Simões Menezes possui no seu quadro de profissionais um 

total de duzentos e setenta (270) profissionais. Desse total, nove (9) possuem o vínculo 

empregatício estatutário e o restante possui vínculo empregatício de contrato por tempo 

determinado, com isso a maioria dos funcionários do Hospital Municipal Maria Ângela 

Simões Menezes são contratados. Esses números disponibilizados corroboram com a prática 

de contratos para a área da saúde sem concurso público, medida que infringe a Constituição 

Federal de 1988 a qual prescreve: 

 

 Art.37 . A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 
IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária excepcional interesse público (Constituição Federal de 
1988). 

    

 O constituinte deixou claro na legislação que para ter acesso a um emprego na 

administração pública tem que ser mediante o concurso público e a contratação por tempo 

determinado só em situações excepcionais. Como as que estão previstas na Lei 8.745 de 09 de 
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dezembro de 1993, que regulamenta as contratações por necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, que dispõe em seu artigo 2º: “Considera-se necessidade 

temporária de excepcional interesse público: I - assistência a situações de calamidade pública; 

II - assistência a emergências em saúde pública”. 

Essa lei foi criada para regulamentar essas situações excepcionais, contudo os 

governantes têm desrespeitado as legislações vigentes e tem lotado a administração pública de 

funcionários sem realizar concurso público. 

As Organizações Sociais são instrumentos que permitem que os gestores públicos 

abusem dos contratos de trabalho e, por extensão, precarizem e flexibilizem as relações de 

trabalho no âmbito das políticas. 

 

  As OSs podem contratar funcionários sem concurso público, adquirir bens e 
serviços sem processo licitatório e não prestar contas a órgãos de controle internos 
e externos da administração pública, porque estas são consideradas “atribuições 
privativas do Conselho de Administração” (Rezende, 2007 in Correia 2011, P.44). 
 

Os municípios ao invés de estruturar as suas próprias redes de saúde pública, preferem 

firmar contratos com Organizações Sociais, além disso, a elas são permitidas outras decisões 

sem submeter a exigências como as licitações e controle social.  

Segundo reportagem veiculada pelo Jornal Expresso Regional 28/01/2014, a 

Organização Social IGH contratada pelo município de Casimiro de Abreu, apesar de receber 

valor alto pelo contrato, é acusada de “sub-valorização” da mão de obra local. 

Na reportagem o vereador do município Rafael Jardim do PMDB, que faz oposição ao 

atual governo, denuncia que “essa empresa assumiu a saúde e já aumentou a carga horária dos 

funcionários, abaixou os salários, enfim está uma revolta geral dos funcionários da Saúde” 

(Jornal Expresso Regional, 28/01/2014). 

 No município de Casimiro de Abreu a quarteirização já foi incorporada na área da 

saúde. A Organização Social Instituto de Gestão e Humanização contratada para gerenciar os 

serviços de saúde do município contratou outra empresa como prestadora de serviços 

conforme pode ser averiguado no processo seletivo Nº 009/2014 – HMCA, que tem por 

finalidade contratar empresa para aquisição e implantação de software de gerenciamento 

hospitalar. 

 A terceirização no município de Casimiro de Abreu é tão intensa que a administração 

pública terceirizou todos os programas da saúde pública do município. Isto tem sido muito 

prejudicial aos trabalhadores, pois tem atacado os direitos conquistados na legislação, 

degradando as suas condições de trabalho, reduzindo os salários. Com os efeitos da 
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precarização do trabalho e da perda de direitos, os trabalhadores da saúde possuem diversos 

vínculos para compensar os baixos salários que recebem, desencadeando no cansaço 

exacerbado e no desestímulo dos funcionários pelo excesso da jornada de trabalho. Tudo isso 

compromete a prestação dos serviços com a devida qualidade em função das péssimas 

condições de trabalho. 

As condições de trabalho dos profissionais de saúde do município de Casimiro de Abreu 

está aquém do ideal com a gestão da saúde sendo feita por Organizações Sociais como 

podemos observar nas denuncias feitas pela imprensa da região, vejamos. 

 

Não é de hoje que a saúde de Casimiro de Abreu é sinônimo de problema. No 
entanto, desta vez, o mau atendimento fez uma vítima improvável. O próprio 
médico que fazia o plantão no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes 
acabou sofrendo um infarto e morrendo dentro da unidade. A morte aconteceu no 
dia 13 deste mês, porém o caso só veio à tona esta semana quando um vídeo foi 
divulgado no Youtube mostrando o médico discutindo momento antes de sua 
morte com um representante do Instituto de Gestão e Humanização (IGH) — 
empresa contatada pela prefeitura para administrar a saúde no município. O 
motivo da discussão, que culminou com a morte, foi as péssimas condições de 
trabalho a que são submetidos os médicos e demais profissionais da unidade 
(Jornal Expresso Regional, 28/01/2014). 

 

Conforme explicito nesta notícia a situação já chegou ao ponto inaceitável, em que as 

condições de trabalho ocasionam na morte de um profissional, é uma situação que a prefeitura 

de municipal de Casimiro de Abreu deveria investigar, mas em nota divulgada em razão desta 

reportagem só limitou a dizer que foi uma “fatalidade”.   

Se a Secretaria Municipal de saúde e a “empresa” contratada para gerenciar a saúde 

pública do município não se preocupam com as condições de saúde dos seus próprios 

funcionários para chegar ao ponto do profissional enfartar e morrer dentro da própria unidade 

hospitalar do município, pior ainda com os munícipes que procuram atendimento na saúde 

pública.   

 

3.2- O impacto na saúde da população idosa: algumas considerações 

 

 A expectativa de vida da população brasileira vem aumentando nos últimos anos. 

Segundo relatório da Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos “a 

participação da faixa com mais de 65 anos avançou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 2010. O 
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envelhecimento é reflexo da redução no crescimento populacional aliado a menores taxas de 

natalidade e fecundidade” (Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos
9
). 

 

 

Gráfico 4: Redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida 

 

Elaboração: Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos 

 

 No gráfico 4 podemos observar a redução da taxa de natalidade no Brasil e o aumento 

da população idosa. A tendência é que o número de idosos no país continue aumentando por 

vários motivos, incluindo os melhores cuidados com a saúde proporcionado pelo avanço da 

medicina e pela melhoria no acesso aos serviços de saúde, pois após a redemocratização a 

população pode ter acesso aos serviços de saúde pública. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), os idosos são 

os que mais fazem uso dos serviços de saúde, pois estes estão numa faixa etária mais propensa 

a serem acometidos por problemas de saúde e com isso são obrigados a recorrerem à 

internação com frequência e são os que mais tempo permanecem internados
10

. 

                                                        
9PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. SECRETARIA DE DIEITOS HUMANOS. Secretaria Nacional de 

Promoção Defesa dos Direitos Humanos: Dados Sobre o Envelhecimento no Brasil. Disponível em: 

www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos. Acessado em 08/11/2014. 

  
10

 As patologias crônicas aumentam de acordo com o envelhecimento das pessoas, e esses tipos de doenças 

apresentam dificuldade maior de recuperação e gastos com a sua cura  bastante altos, pois “entre os de idade de 0 

a 14 anos, foram reportados apenas 9,3% de doenças crônicas, mas entre os idosos este valor atinge 75,5% 

(69,3% entre os homens e 80,2% entre as mulheres)” (IBGE). 



40 

 

 Conforme o mesmo estudo, à medida que os idosos vão envelhecendo, os gastos com a 

saúde dos mesmos aumentam, uma vez que a incidência de doenças aumenta com o avanço da 

idade. 

 Acerca do atendimento à saúde o IBGE confirma que “aproximadamente 5 milhões de 

pessoas de 60 anos ou mais de idade, representando 29,4% do total da população nessa faixa 

etária” possuem planos de saúde. Isto é, pagam para ter acesso aos serviços de saúde. 

Conforme o relatório “entre os idosos usuários do SUS, apenas 5,8% apresentavam um 

rendimento domiciliar de mais de três salários mínimos per capita, enquanto que, entre os 

idosos que possuíam planos privados, esta proporção alcançava 42,8%” (IBGE). 

 

 

Gráfico 5: Cobertura dos planos de saúde dos idosos, por classes de rendimento médio mensal domiciliar per 

capita- Brasil 

  

Elaboração: IBGE 2003. 

 

 As mensalidades dos seguros privados para a população idosa são altíssimas e com a 

progressão da idade os valores ficam cada vez maiores, o que impossibilita os idosos da classe 

mais empobrecida de adquirir planos de saúde, tendo como única alternativa serviços da rede 

pública. 

 Medida esta que contraria o Estatuto do Idoso que prescreve no seu Art. 15, § 3º “É 

vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados 

em razão da idade”. 

 No Brasil os idosos recebem em média de um a dois salários mínimos. Mesmo 

recebendo esses valores tão baixos, tem aumentado o número de idosos que estão chefiando 

os lares. Com o desemprego estrutural que estamos vivendo e com a pobreza que 

historicamente assola o país e que se acentuou ainda mais com as políticas neoliberais, as 
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aposentadorias dos idosos mesmo com valores mínimos são fontes de renda garantida, pois 

em muitas das vezes a única fonte de renda da família é a aposentadoria do idoso. A seguir 

apresentamos um gráfico que confirma essa situação vivida por muitos idosos: 

 

 

Gráfico 6: Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo características selecionadas 

– Brasil - 2011. 

 

Elaboração: IBGE 

 

 No gráfico 6 demonstrado acima evidenciamos as características da população idosa 

que tem a sua maioria representada por mulheres  (55,7%), além de: 

 

Forte presença em áreas urbanas (84,1%); maioria branca (55,0%); inserção no 
domicílio como a pessoa de referência (63,7%); 3,9 anos de estudo em média, 
sendo que 32% têm menos de 1 ano de estudo; grande maioria (76,8%) recebe 
algum benefício da previdência social; e 48,1% têm rendimento de todas as fontes 
igual ou superior a 1 salário mínimo, enquanto cerca de um a cada quatro idosos 
reside em domicílios com rendimento mensal per capita inferior a 1 salário 
mínimo( IBGE, 2010). 

 

 Grande parte da população idosa convive com problemas de saúde e por isso faz uso 

de vários medicamentos.  Alguns desses não são baratos nem sempre são conseguidos na rede 

pública. É garantido ao idoso o recebimento de medicamentos gratuitamente como dispõe o 

Estatuto do Idoso Art.15 § 2º “Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, 
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medicamentos, especialmente de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros 

recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”. Contudo em quase todos os 

municípios do país sempre faltam medicamentos e em Casimiro de Abreu não é  diferente.  

 Essa situação perversa que grande parte da população idosa tem que conviver é reflexo 

da precarização e sucateamento da saúde pública.  Chega ao ponto que os idosos em situação 

de pobreza têm de escolher se compram alimentos ou remédios.  

 Conforme a Lei Orgânica da Saúde Art. 2º “A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (LEI 

8.080, Lei Orgânica da Saúde). O país possui um arcabouço jurídico que garante aos cidadãos 

o acesso à política pública de saúde, contudo na prática não é  assim, muitos usuários da saúde 

pública tem que recorrer à justiça para garantir um direito previsto em lei. Entretanto essa 

judicialização da saúde não é de se espantar em um país como o nosso que tem um histórico 

de criar leis e depois não cumpri-las.  

 A política de saúde passa por um desmantelamento ocasionado pela lógica neoliberal 

de Estado mínimo e pela política fiscal do governo que tem privilegiado o capital financeiro 

em detrimento dos investimentos nas políticas públicas. Medidas que tem impactado nas 

condições de saúde dos trabalhadores, no sucateamento dos equipamentos de saúde e nos 

atendimentos e que tem como consequências as enormes filas, falta de leitos hospitalares e de 

medicamentos, etc.  

 O Hospital Municipal Maria Ângela Simões Menezes (Hospital de Casimiro de 

Abreu) não possui unidade de terapia intensiva. Quando um idoso tem que realizar algum 

procedimento de alta complexidade tem que ser transferido para outro hospital. O idoso tem 

que ficar no hospital a espera de vagas por muitos dias em alguns casos até meses, agravando 

muito sua situação de saúde.  

               Essa situação da falta de leitos hospitalares é um claro sinal da precarização que a 

saúde pública vem enfrentando. Em virtude da falta de financiamento na saúde pública 

estamos vivenciando a redução dos leitos hospitalares, pois faltam recursos para manutenção 

dos existentes e não há perspectiva de criação de novos leitos em curto prazo, uma vez que os 

governantes têm optado por utilizar os recursos para investir nos atendimentos de 

emergência
11

.  Podemos notar na enorme quantidade de Unidade de Pronto Atendimento 

                                                        
11

 Em contra partida observamos o governo do estado do Rio de Janeiro fechando o hospital de Barra de São 

João, que era uma alternativa para a população do distrito ter acesso aos serviços de saúde pública, pois assim 

sendo não precisariam se deslocar para Casimiro de Abreu para buscar atendimento no hospital municipal 

Ângela Maria Simões Menezes.   
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(UPA) inauguradas no estado do Rio de Janeiro, na baixada litorânea todos os municípios tem 

uma UPA exceto o município de Casimiro de Abreu, e isso em detrimento das unidades 

hospitalares e das UBS (Unidades Básicas de Saúde), que estão sendo sucateadas e passando 

por uma falta constante de profissionais. 

  

3.3-Democratização e controle social: os desafios e os limites na saúde  

 

 Historicamente a gestão da política social brasileira foi permeada pelo clientelismo, 

autoritarismo e desprovida de controle social e/ou participação popular. Essa situação só 

começa a mudar a partir de 1980 com o processo de redemocratização do país, período que a 

sociedade organizada travou inúmeras lutas para mudar a relação do Estado com a sociedade 

que veio a concretizar-se com a Constituição de 1988. Tal processo demarca a 

descentralização da administração pública brasileira, o fortalecimento da autonomia de 

decisões dos estados e municípios, aliada ao controle e participação social. Por controle social 

Battini et al entende: 

 

O controle social caracteriza-se, aqui, pela participação popular em instâncias do 
aparelho do Estado, órgãos, agências ou serviços públicos responsáveis pelas 
políticas públicas, tornando-se instrumento necessário e indispensável para que 
haja eficácia dos direitos positivados em lei (Battini et al , 2003, P.49). 

     

 A descentralização tem como um dos princípios norteadores a participação e a 

democratização, e seria o componente que levaria à equidade na distribuição de bens e 

serviços e também permitiria a maior eficiência na operação do Estado. Entretanto, essa 

descentralização possui contradições a exemplo do aumento da demanda por serviços 

prestados pelos municípios, sendo que estes não possuem verbas suficientes para suprir as 

demandas. Também provocou o conflito entre o governo federal, estados e os municípios, 

tanto no que se refere à competência dos gastos públicos como também no que diz respeito às 

receitas. 

 Em relação ao controle e participação social na elaboração e gestão das políticas 

sociais foram criados os conselhos e conferências que são instrumentos de grande 

importância, pois são espaços de debate onde a população pode participar, são meios de tornar 

                                                                                                                                                                             

Com toda precariedade que se encontra o transporte público do município, para a população de Barra de São 

João ter acesso aos serviços de saúde perto da sua residência seria muito mais cômodo principalmente para os 

idosos que tem dificuldades de locomoção e sem contar que eles iriam economizar com passagens que tem que 

ser pagas para se deslocar para Casimiro de Abreu. 
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públicas as ações do governo, espaços de proposições, de fiscalização, espaços esses onde os 

cidadãos e o governo vão debater como e onde os recursos públicos estão sendo gastos, entre 

outros, pois:  

(...) a finalidade da criação dos conselhos de acompanhamento das políticas 
públicas foi a de atribuir à sociedade a responsabilidade de acompanhar e verificar 
as ações governamentais na execução de suas políticas, tornando transparentes 
todos os seus atos e resultados (Battini et al, 2003, P.49). 

 

 A sociedade brasileira, marcada pelo autoritarismo, tem criado dificuldade para a 

efetivação de instituições que contribuam para a democratização da coisa pública. Os 

conselhos que deveriam ser instrumentos de controle social das políticas públicas sofrem com 

as cooptações pelos governos, sobretudo nos municípios para que assim possam deliberar de 

acordo com seus interesses. Com a finalidade de dificultar o acesso à informação, muitos 

conselhos entram na burocratização e rotinização, desestimulando a participação popular, 

muitas informações são omitidas e tem sido constante o autoritarismo das instâncias 

governamentais. Os conselhos de algumas cidades são utilizados meramente como 

instrumentos legais. 

 O município de Casimiro de Abreu está localizado em uma região muito rica com os 

recursos provenientes do petróleo, com isso o orçamento do município possui uma quantidade 

de recursos bastante elevada. Devido a essa grande quantidade de recursos, os grupos 

políticos que governam esses municípios muitas das vezes criam empecilhos a esses espaços 

que tem como finalidade a democratização das informações, pois temem que suas ações se 

tornem públicas. Os conselhos que são instituições vitais para que os cidadãos possam exercer 

o controle social e participação nas políticas públicas, são apropriados pelos gestores para 

assim utilizarem os recursos públicos como bem entender. Nesse sentido Iamamoto afirma: 

 

Os Conselhos (...) por um lado, eles dispõem de potencial para fazer avançar 
o processo de democratização das políticas sociais públicas. Permitem 
atribuir maior visibilidade às ações e saturar as políticas públicas das 
necessidades de diferentes segmentos organizados da sociedade civil, em 
especial os movimentos das classes trabalhadoras. Por outro lado, são 
espaços que podem ser capturados por aqueles que apostam na reiteração 
do conservantismo político, fazendo vicejar as tradicionais práticas 
clientelistas, o cultivo ao favor e da apropriação privada da coisa pública 
segundo interesses particularistas, que tradicionalmente impregnaram a 
cultura política brasileira e, em especial, as instâncias de poder na esfera 
municipal (Iamamoto, 2011, P.198-199).   
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 No município de Casimiro de Abreu outro empecilho para a efetivação do controle 

social mais precisamente na área da saúde são as Organizações Sociais que a administração 

tem contratado para gerir a saúde pública do município. 

 Essas Organizações Sociais tem a sua essência de empresa privada, pois mesmo 

recebendo recursos públicos possuem autonomia na gestão desses recursos, na contratação da 

força de trabalho e também possuem autonomia na elaboração das normas de funcionamento. 

Então com uma Organização Social que tem a sua natureza privada gerenciando toda a saúde 

pública do município, fica difícil estabelecer o controle social. 

 Quando o município transfere a sua responsabilidade de prestar os serviços de saúde 

pública para uma Organização Social, ele está criando um empecilho para a transparência e o 

controle social das políticas públicas, uma vez que essas instituições têm natureza privada e 

não prevê controle social das suas atividades, ainda que constituam entidades da rede de 

atendimento. 

 Quando se cria um obstáculo para a transparência e o controle social, abre-se espaço 

para a apropriação privada dos recursos públicos, pois “em todos os estados e municípios onde 

esse tipo de gestão já foi instalado existem denúncias de desvios de recursos públicos sendo 

investigadas pelo Ministério Público Estadual e/ou pelo Ministério Público Federal” (Correia, 

2011, p.46). 

 O município de Casimiro de Abreu é um exemplo da falta de transparência e controle 

social ocasionado por essas Organizações Sociais, a exemplo da instituição que possuía 

contrato anteriormente com o município que saiu da cidade respondendo vários processos 

judiciais. 

 A Organização Social Global Soluções em Saúde também é alvo de vários processos 

judiciais em outros municípios do estado do Rio de Janeiro e atualmente nem mesmo a página  

é possível ser encontrado na internet, o que levanta a hipótese de que essa instituição foi 

criada única e exclusivamente para fraudar os cofres públicos. 

 Conforme relatório disponibilizado pelo Jornal S.O. S Casimiro de 28/08/2012, que foi 

encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) essa 

Organização Social cometia irregularidades no município “desconhecidas” pela Secretaria de 

Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. Isso mostra a total falta de controle social e 

fiscalização dos gestores públicos. Entretanto, o Regimento Interno do Conselho Municipal 

de Saúde prevê no seu ART. 4°, 
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 VIII. “Estabelecer política de formação de recursos humanos com vista à qualificação do 

atendimento na área de saúde”.  Se o Conselho Municipal de Saúde está disposto a estabelecer 

uma política de formação de recursos humanos pra o cidadão tenha um atendimento mais 

qualificado, como pode este mesmo Conselho não investigar o fato de uma Organização 

Social contratada pela Secretaria Municipal de Saúde para gerenciar os serviços de saúde estar 

“sub-valorizando” seus profissionais. Desta forma, como o Conselho Municipal de Saúde 

pode estabelecer uma política de formação de recursos humanos se ele não fiscaliza nem a 

forma que os profissionais de saúde são contratados pelas OSs que tem gerenciado os serviços 

públicos de saúde no município.   

 Isto é um fato grave, pois profissionais “sub-valorizados” tendem a ficar desmotivados 

com o trabalho o que compromete a qualidade dos serviços da saúde pública. Sem contar que 

essas medidas afastam os profissionais que querem no futuro vir trabalhar na saúde pública do 

município. Quem vai sofrer os impactos é a população, ao acessar os serviços públicos de 

saúde e não ter a sua demanda contemplada devido à falta de profissionais na rede.     

  Quando se faz a comparação com as páginas dos outros Conselhos existentes no 

município e que tem os seus links no sítio oficial da prefeitura municipal de Casimiro de 

Abreu, percebe-se que os outros estão bem mais estruturados com conteúdos cuja finalidade é 

de fornecer informações aos cidadãos que acessam a página da internet dos conselhos. 

 O Conselho Municipal
12

 de Saúde não possui em sua página na internet nem a 

composição da sua gestão atual, enquanto todos os outros conselhos visitados têm a sua 

composição divulgada. O endereço e o telefone de contato não são fornecidos e só podem ser 

vistos quando os poucos documentos que estão acessíveis são abertos, já que os contatos estão 

no final de cada lauda dos documentos e mesmo assim estão desatualizados. Quando é feito 

contato com o telefone divulgado é atendido por outro setor da prefeitura municipal de 

Casimiro de Abreu que informa o endereço atual do Conselho Municipal de Saúde e a não 

existência de um telefone neste novo local de funcionamento. Tudo isso contraria o seu 

próprio Regimento Interno que prevê a divulgação dessas informações como pode ser 

observado no artigo ART. 4°: 

 

 XXXIII - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e 
divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e 
decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre as 

                                                        
12

 O Conselho Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu não possui um sítio próprio. Existe um link no sítio 

oficial da prefeitura de Casimiro de Abreu, que dá acesso à página do Conselho Municipal de Saúde na internet. 

Na página do Conselho Municipal de Saúde só existem uns documentos oficiais em que o mais recente é do ano 

de 2013. 
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agendas, datas e local das reuniões (Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Saúde). 
  

 Desde 2011, a gestão de toda a saúde pública do município de Casimiro de Abreu é 

feita por Organizações Sociais, medida esta que tem sido danosa aos cofres públicos e tem 

impactado na prestação dos serviços de saúde pública.  

 Conforme relatório encaminhado para o TCE-RJ disponibilizado pelo Jornal S.O.S 

Casimiro de 28/08/2012, o Conselho Municipal de Saúde
13

, assim como a Secretaria 

Municipal de saúde não perceberam as irregularidades explicitas cometida pela Organização 

Social Global Soluções em Saúde, demonstrando a sintonia entre o Conselho e a gestão 

municipal até no que diz respeito à falta de controle e fiscalização da política de saúde. 

 A imprensa local tem apresentado diversas denúncias contra a péssima gestão da saúde 

em Casimiro de Abreu, pois: 

 

 Saúde Pública de Casimiro de Abreu apresenta uma gestão, no mínimo, 
questionável. Mesmo com um contrato de R$ 52 milhões assinado com a empresa 
Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que praticamente privatizou a saúde 
pública municipal, os problemas só tem aumentado (Jornal Expresso Regional, 
19/02/2014). 

  

 A reportagem relata que após a morte do médico no seu local de trabalho surgem 

outras denúncias de negligência no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Meneses 

(hospital de Casimiro de Abreu). Na reportagem
14

 a família e amigos denunciam que o 

usuário sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e acabou ficando cego, “após ter o 

atendimento negligenciado na unidade de saúde administrada pelo IGH” (Jornal Expresso 

Regional, 19/02/2014).  

 É desta forma que a saúde pública de Casimiro de Abreu se encontra, a cada dia surge 

um novo fato de descaso com a prestação dos serviços de saúde aos munícipes. O Conselho 

Municipal de Saúde criou uma comissão de acompanhamento de denúncias através da 

                                                        
13 No seu Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde prescreve: ART. 4°. I – “Elaborar, deliberar e 

fiscalizar a política municipal de saúde, definindo as prioridades e o modelo de gestão” (Regimento Interno).  

Já que o Conselho Municipal de Saúde tem essas prerrogativas citadas acima, será que o Conselho Municipal de 

Saúde pactuou com os gestores públicos para que esse modelo de gestão da saúde pública fosse implantado no 

município, pois não é de conhecimento público que o Conselho Municipal de Saúde tenha feito oposição ao 
modelo de gestão da saúde pública do município feito por Organizações Sociais. 

 
14 Na mesma reportagem veicula pelo jornal Expresso Regional de 19/02/2014, o filho da dona de casa 

machucou o pé num jogo de futebol e foi levado ao hospital Ângela Maria Simões Menezes (hospital de 

Casimiro de Abreu).  Foi tirado o raio-x, e diagnosticado que ele quebrou o dedo. Segundo relato da mãe ele 

sentia muita dor e não foi receitado nenhum remédio. ‘Não tinha ortopedista na unidade. Eles disseram para eu 

voltar na quarta-feira. Eu voltei no dia seguinte e nada de especialista. Apenas enfaixaram o pé do meu filho. Aí 

mandaram voltar quinta. Mas, o que vou fazer lá se nunca tem atendimento?’(jornal Expresso Regional, 

19/02/2014). 
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Resolução nº. 002/2013CMSCA. No entanto os fatos a serem apurados são aqueles levados ao 

conselho, porém a população em geral não tem conhecimento desse instrumento de 

fiscalização da política de saúde para que assim possam denunciar essas práticas tão danosas a 

saúde pública. 

 A falta de profissionais na saúde, principalmente médicos é um problema grave que 

vem atingindo quase todos os municípios e tem impactado na população usuária, no 

município de Casimiro de Abreu não é exceção.  

 A prefeitura municipal que contratou organização social deveria cobrar desta o 

atendimento qualificado ao usuário, mas em nota
15

 divulgada só ressaltou que a OS tem que 

alcançar metas de produtividade junto à população.  Justifica que com esse modelo de gestão 

os serviços de saúde são mais eficazes além de gerar economia aos cofres públicos. Contudo, 

a realidade contradiz o discurso desse governo. O que se observa é a falta de eficiência e 

qualidade nos serviços públicos de saúde geridos pelas OSs, a precarização das condições de 

trabalho dos profissionais e muitas outras irregularidades que tem causado prejuízo aos cofres 

públicos. 

 Essas metas de produtividade que a prefeitura diz que a OSs tem que alcançar, para 

Dal Rosso 2008 são as técnicas de gestão da mão-de-obra que vigoram no setor privado que 

estão sendo transferidas para o setor público e enquanto as práticas de gestão dos servidores 

públicos o discurso que se tem é introduzir os termos da administração privada, como 

gestores públicos, metas, resultados e qualidade total, na gestão pública.  

 Na política de saúde pública do município de Casimiro de Abreu é preciso que o 

Conselho Municipal de Saúde atue na perspectiva de garantir a participação social na gestão 

da política. Esta é uma necessidade entre outras para que se consiga efetivar o direito 

universal à saúde, bem como enfrentar as condições impostas pelas classes dominantes no 

poder (sobre a coisa pública), de domínio, centralização de poder e alongamento das políticas 

de mercantilização da saúde pública.  Segundo Iamamoto (2011, P.199-200):  

 

Assim é fundamental estimular inserções sociais que contenham potencialidades de 
democratizar a vida em sociedade, conclamando e viabilizando a ingerência de 
segmentos organizados da sociedade civil na coisa pública.  Essa proposta requer 
ações voltadas ao fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos sociais e a 
necessidade de organização para sua defesa, construindo alianças com os usuários 
dos serviços na sua efetivação (grifos da autora). O maior desafio, como atestam os 

                                                        
15 A prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu enviou nota ao Jornal Expresso Regional em resposta a 

reportagem veiculada pelo jornal no dia 19 de fevereiro de 2014, que pode ser obtida através do endereço: 

expressorj.com.br. 



49 

 

analistas especializados, tem sido a representação dos usuários nos Conselhos, o 
que supõe o fortalecimento das representações ante suas respectivas bases.  

 

 Nesse sentido, o desafio que está posto é trabalhar para superar os entraves presentes 

na atual conjuntura da realidade brasileira que tem limitado a participação popular nas 

instâncias de controle social das políticas públicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos aspectos estudados revelamos que com o ajuste estrutural implantado no 

Brasil, o SUS preconizado na Constituição Federal de 1988 vem perdendo as características 

do que o movimento sanitário reivindicava. Após a contrarreforma neoliberal a atuação do 

Estado no que concerne à promoção das políticas públicas passou por uma reconfiguração, 

estas agora são direcionadas para o mercado e as que ficaram sob-responsabilidade estatal são 

focalizadas nos indivíduos mais pobres. Para Iamamoto (2011, P.201), 

 

As análises oficiais reconhecem, hoje, que a universalização restrita das políticas 
sociais e sua focalização na pobreza contribuem para a redução das necessidades 
de financiamento do gasto social público, o que se mostra ‘ com a estratégia mais 
geral de contenção fiscal do governo diante das transformações auto-impostas pela 
primazia da estabilização monetária sobre qualquer outra política econômica’ 
(IPEA, 2007:11). 

 

  O governo tem preferido destinar os recursos do orçamento para pagamento de juros 

da dívida pública em detrimento do investimento nas políticas públicas, pois num momento 

de financeirização e crise em que o capital se encontra a apropriação do fundo público se 

transformou numa fonte imprescindível para o capital maximizar os lucros. 

 Estas medidas que estão ocorrendo é um desmonte da Seguridade Social, o que tem 

provocado a precarização das políticas sociais e a cada dia o que observamos é a redução 

drástica dos gastos sociais, além desta redução dos gastos o governo tem transferido para o 

setor privado os serviços públicos por meio de terceirizações e privatizações. 

 

A verdade é que o SUS foi transformado no maior balcão de negócios envolvendo a 
coisa pública no nosso país, negócios privilegiados, com financiamento garantido e 
sem qualquer risco como são os casos dos contratos com Organizações Sociais, 
OSCIPs e outros ‘parceiros privados’(Batista Junior, 2011, P.38). 
 

 Investigamos que o município de Casimiro de Abreu tem adotado essa prática de 

repassar os serviços públicos que deveriam ser de responsabilidade estatal para o setor 

privado, pois desde 2011 o município tem repassado todo o serviço público de saúde para 

Organizações Sociais. Esta prática tem sido a maneira escamoteada de privatizar a política de 

saúde, demonstrando o descompromisso dos gestores públicos com os princípios de 

universalidade, gratuidade e qualidade da rede. 

 O discurso dos gestores públicos do município é que a transferência da gestão da 

saúde pública para Organizações Sociais gera economia para os cofres públicos. A realidade 

comprova o contrário. O que podemos identificar com a transferência de gestão da saúde, foi 
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o aviltamento dos cofres públicos e o descaso com a saúde pública do município. Como 

consequências, demonstramos a flexibilização dos contratos e a degradação das condições de 

trabalho dos profissionais da saúde, bem como a perda de qualidade dos serviços prestados 

aos usuários. Batista Junior aponta que,  

 

A contratação de Organizações Sociais, (...) os ditos ‘parceiros privados’, violentam 
os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, solapam 
o instrumento jurídico do concurso público como única forma de acesso ao serviço 
público, destratam as leis de licitação e de Responsabilidade Fiscal dentre outras 
(Batista Junior, 2011, p.38). 
 
 
 

 Neste sentido os números de contratos de trabalho de caráter temporário apresentados 

nos últimos anos, após a gestão do hospital municipal de Casimiro de Abreu ser feita por OSs,  

comprovam o abuso das contratações em detrimento de concursos públicos, o que tem 

contribuído para a  intensificação da exploração da força de trabalho.  

 Refletimos que a participação popular e o controle social nas políticas públicas 

encontram diversos limites para sua efetivação, pois os Conselhos que são uns dos principais 

instrumentos para este exercício democrático, têm sido cooptados pelos gestores públicos  

criando mecanismos que inibem os trabalhadores e a população usuária.  

  As Organizações Sociais são uns dos fatores que limitam a participação e o controle 

social, pois atuam do mesmo modo que empresas privadas.  Quais as possibilidades de 

efetivar o controle social sobre uma instituição que tem os moldes de empresa privada?  Sobre 

a restrição do Controle Social por essas organizações, Correia explica; 

 

O controle social sobre a gestão terceirizada, via OSS, OSCIPs ou FEDPs, quase 
inexiste. A Lei 9.637/98 não contempla os controles próprios do regular 
funcionamento da coisa pública, tentam contornar todos os sistemas de 
fiscalização e controle interno e externo dos gastos públicos, e não se prevê o 
Controle Social (Correia, 2011, p.46). 
 

 Identificamos que o Conselho de Saúde de Casimiro de Abreu apresenta vários limites 

para que se efetive um controle social da política de saúde do município, dentre estes está a 

falta de divulgação das atribuições, competências e atividades do Conselho e Conferência 

Municipal
16

 de Saúde, falta de informações necessárias sobre a política de saúde para os 

                                                        
16 As Conferências  Municipais de Saúde são espaços públicos , no qual os representantes da sociedade civil e do 

governo municipal se encontram para deliberar a respeito da política de saúde. Neste espaço é decidido 

coletivamente as diretrizes da política de saúde.   
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usuários, a morosidade na comunicação com a comunidade quando é requisitada  alguma 

informação.   

 Devido à falta de aproximação do Conselho Municipal de Saúde com a comunidade 

casimirense este espaço de participação passa despercebido pela maioria da população que 

desconhece suas finalidades e relevância como instrumento de controle da política pública de 

saúde. 

 Segundo Iamamoto 2010, a luta para que se efetive a democracia e a cidadania está 

associada à ampliação progressiva da esfera pública, de interesses sociais distintos, para que 

se possa ultrapassar a lógica privatista no trato do social em favor dos interesses coletivos.   

  As relações de trabalho sob a ótica do gerenciamento da saúde pública municipal  por 

OSs no Hospital de Casimiro de Abreu tem rebatimentos diretos na qualidade dos 

atendimentos e dos serviços prestados. O discurso de modernizar e desburocratizar a gestão 

dos serviços de saúde, tem na sua essência a flexibilização da gestão e do trabalho. Na 

verdade esses novos modelos de gestão no Brasil são meios ocultos para privatizar a política 

de saúde pública.  

 A realidade dramática da saúde pública brasileira pode ser exemplificada com a 

situação do Hospital Municipal de Casimiro de Abreu.  A realidade aqui recortada 

demonstrou a inversão de prioridades no município, fruto de uma forma de regulação social 

que prioriza as políticas econômicas em detrimento dos investimentos nas políticas sociais e 

que tem deixado um salto desastroso para as políticas públicas. 

  Ainda que num contexto de retrocesso das conquistas da saúde, a alternativa não é 

outra senão as lutas  da sociedade organizada. A classe trabalhadora só poderá reverter esse 

quadro aliando conhecimento e ação (e vice-versa). Nesse sentido, o movimento sanitário se 

constituiu como uma importante referência histórica nessa luta pela garantia da saúde como 

direito de todos e dever do Estado. É desafio histórico, portanto, enfrentar coletivamente a 

onda conservadora do mercado, inserindo a saúde no contexto das lutas mais gerais de 

superação das desigualdades sociais, que seja efetivamente um direito público e não mera 

mercadoria. 
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