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3
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

A trajetória das Políticas Públicas de Saúde

A questão do funcionamento do SUS. Onde está o problema? É um proble-
ma da gestão, do gerenciamento, da fiscalização, do serviço também, que é outra
área que está muito deficiente. Falta gerenciamento. As pessoas não têm o hábi-
to de questionar, de ir atrás dos interesses relacionados à saúde. Por “n” ques-
tões, por uma questão mesmo de despreparo. Nós não fomos educados para tal
[...] Então, isso traz dificuldade. [...] É, quando se prioriza ações voltadas para a
alta e média complexidade em detrimento daquelas de base mesmo. De atenção
primária. Prioriza o curativo, o hospitalar. [...] Com certeza, tem muito, muito
disso ainda. Mas estamos caminhando pra isso. Eu acredito que sim. (S1)

Um dos problemas que eu vejo é que é novo, apesar de estar fazendo vinte
anos, eu acho que ainda é um processo que as pessoas não estão acostumadas a
usar. Por exemplo, hoje eu vejo como um grande problema no País, como tudo
na saúde, na educação e todas as coisas, é que as pessoas não sabem lidar com a
democracia, com a responsabilidade da discussão, do diálogo, do trabalho cole-
tivo. Eu acredito que as pessoas não têm, elas não sabem como, vamos dizer
assim, lidar com esse processo democrático. Então, por exemplo, elas não sa-
bem atuar como cidadão, cobrar seus direitos, seus deveres, elas não sabem im-
por a vontade delas, não têm um controle social, que eu acho que é uma das
características bacanas também do Sistema, que é o controle social. Então, quan-
do você trabalha com a municipalização e deixa o Conselho de Saúde adminis-
trar os recursos de acordo com as prioridades do município, você tá fazendo,
exercendo a democracia, que é presenciar um usuário discutindo com o gestor
onde ele vai aplicar melhor. Só que, infelizmente, falta ainda o conhecimento,
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ou sei lá, uma cultura de exercer esse papel. Então, os nossos próprios cidadãos,
usuários ou trabalhadores não sabem exercer esse papel democrático [...]. Saber
exercer essa discussão. Esse controle social ainda está muito no começo. (S2)

Eu acho que tudo é bom, entendeu? É, tudo, todo mundo tem direito. Antes
não era assim. Eu te falei, a demanda que fica, que eles não conseguem alcançar
realmente, tudo que eles pretendem, e talvez, não sei por quê, se vem lá de cima.
[...] Tem dificuldade dos usuários ter acesso às especialidades, às cirurgias. Então
é nesse aspecto que tá complicado. É que eu acho mais difícil. [...] Porque aqui,
por exemplo, como é municipalizado, a gente não tem tanto problema, né? Por-
que o prefeito, realmente ele assume, sabe? Não falta nada. [...] Aqui ele não
deixa faltar nada. Não falta médico, funcionário, remédio, sabe? [...] Tem tudo
nas unidades (atenção básica). [...] A dificuldade, bom é de encaminhamento,
as especialidades e cirurgia, cirurgia seletiva. E as especialidades, cardiologia,
neuro, ortopedia, otorrino. Não sei por que não dá certo. (S3)

Avaliar? O SUS? É difícil. Rever as políticas? Será que seria o caminho? Por-
que se o SUS é uma política boa, você tem que rever aquilo ali que tá pronto?
Talvez não. Direcionar melhor a verba? Será que seria o caminho? [...] Não dá
certo, na hora da divisão de recurso. Será que seria isso? [...] Ah, essa é uma
questão. Seria deixar mais para o município. [...] Municipalizou mas não divi-
diu a responsabilidade. Então, o município teria que entrar com mais? Eu acho
que assim, são várias as coisas que a gente deveria repensar. A política em si,
será que deveria ser revista? Seria o momento? São vinte anos aí de SUS, né?
Acho que ficou muito tempo pra gente falar que tem que ser revisto. Não sei.
Naquela época era uma realidade, e hoje? Onde que tá o problema? Será que é lá
em cima? Porque o Brasil eu falo que é um país muito rico, pena que tem os
desvios. Se não houvesse tanto desvio, a gente teria mais condições. [...] Não só
de saúde, mas de educação, na área social. [...] Ainda fica a desejar, né? Melho-
rando essa parte social, a parte de financiamento. Mas eu acho que é trabalho de
formiguinha, não é? (S4)

A análise das políticas públicas de saúde pauta-se em uma perspectiva
que considera a importância de compreender a concepção de saúde construí-
da pela sociedade brasileira, historicamente marcada pelo modelo curativo,
centrado na assistência médica e nas especialidades, tendo como referência o
hospital. Observa-se nas experiências relatadas que as transformações pro-
duzidas pelo conhecimento humano, científico e tecnológico, saberes popu-
lares, experiências práticas exitosas, construídos acerca da importância dos
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cuidados primários de saúde, da prevenção e promoção da saúde, entretanto,
não foram suficientes para ruptura desse modelo biologicista e de mercado.

Os trabalhadores da saúde entrevistados identificam no cotidiano do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) os desafios para o direito universal e integral à
saúde. Exemplificam os limites e os problemas decorrentes da falta de geren-
ciamento e de fiscalização, da burocracia, entre outros, que comprometem a
implementação e descentralização da política pública de saúde, mas, princi-
palmente, impedem o exercício da democracia e da cidadania na saúde.

Deste modo, a compreensão das políticas sociais e da política de saúde
brasileira na atualidade está relacionada com o formato que vem adquirindo
desde suas origens. O acesso à assistência à saúde como um direito reconhe-
cido das classes assalariadas foi sempre vinculado ao direcionamento da po-
lítica econômica.

Desta perspectiva, é interessante resgatar os estudos de Behring &
Boschetti (2006) a respeito do caráter histórico-estrutural das políticas so-
ciais, que procuram desvendar suas características e determinações – econô-
micas, sociais, políticas, culturais – e apontar alguns momentos que influen-
ciaram e determinaram a própria concepção de saúde que se tem hoje. Essa
análise procura, ao mesmo tempo, conhecer o papel do Estado e os interes-
ses envolvidos na regulamentação e desenvolvimento das políticas públicas
e os caminhos adotados em sua efetivação, para, desta maneira, desvendar o
significado real da política de saúde para os sujeitos envolvidos e compreen-
der a articulação dessas situações sobre a vida humana em que predomina o
econômico.

É esse pensamento comum, construído historicamente, que orienta a ideia
de inviabilidade, ineficácia e até de descrença em torno das políticas públi-
cas de saúde, que se pretende decompor na análise desta realidade social em
que “[...] se inserem as políticas sociais como processos inscritos na socieda-
de burguesa” (Behring & Boschetti, 2006, p.40). Para as autoras, a política
social é uma conquista civilizatória. Mesmo não sendo a via de solução da
desigualdade, que é intrínseca a este mundo baseado na exploração do capi-
tal sobre o trabalho, na escassez e na miséria, exige uma luta em seu favor
como instrumento para minimizar as desigualdades e possibilitar a inclusão
social.

A perspectiva de totalidade busca, portanto, apreender os movimentos,
as contradições, os conflitos e como esses fenômenos se manifestam no coti-
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diano e na vida humana, que, segundo Kosik (2002), de maneira imediata e
regular penetram na consciência e adquirem uma aparência natural e co-
mum. Portanto, considerar essas dimensões – histórica, econômica, política
e cultural como elementos articulados, o que mostra a importância de iden-
tificar, sem o intuito de esgotar aqui as possibilidades de explicação, alguns
dos eixos estruturantes que concorreram para a formação da política de saú-
de pública.

Segundo Nunes (1985), de 1880 a 1930, o Brasil está permeado pela in-
vestigação bacteriológica e parasitológica relacionada à estrutura social da
época, voltada à produção agroexportadora e às doenças tropicais. Porém, o
advento da bacteriologia sobrepõe-se aos determinantes sociais das doen-
ças. Lourenço (2004) avalia que esse período no Brasil refere-se ainda à fase
de organização da estrutura dos serviços de saúde no âmbito do Estado, com
ênfase na prevalência do conhecimento/saber científico como um imperati-
vo para a imposição de medidas. Estas deveriam ser seguidas e se expressa-
ram como via para o fortalecimento e reconhecimento da autoridade e da
capacidade dos órgãos que estavam sendo criados.

Os serviços eram estabelecidos em uma relação vertical, com imposição
de normas e segregação social, em que os técnicos tinham o saber científico.
Desconsideravam o conhecimento popular, principalmente dos pobres e dos
negros, considerados como incapazes de compreender as causas das doen-
ças ou de ter direitos. O Código Sanitário de 1918 inicia campanhas de edu-
cação em saúde voltadas para a questão do saneamento (sanear é a grande
questão nacional) e do controle de endemias (Vasconcelos, 1997). Mas são
ações pontuais e fragmentadas.

A criação de Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), pela lei Eloy
Chaves, em 1923, institui a obrigatoriedade de seguro social e do financia-
mento vinculado à contribuição do empregado e do empregador. As CAPs
eram organizações privadas formadas por empresas e, posteriormente, por
setor de atividade econômica, que reconhecia os direitos previdenciários e
trabalhistas para algumas categorias de trabalhadores, como os ferroviários
e marítimos, dentre outros. Observa-se que essas categorias eram estratégi-
cas para a economia do País e diretamente ligadas nesse momento ao proces-
so de produção e reprodução de mercadorias, uma economia formada basi-
camente na monocultura do café voltada para a exportação (Cohn, 1997;
Behring & Boschetti, 2006).

Educacao_Permanente_(3Prova).pmd 13/12/2009, 01:08134



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA OS TRABALHADORES DO SUS 135

O sistema público de previdência social brasileira começou com os Insti-
tutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que se expandem na década de
1930, cobrindo as categorias estratégicas de trabalhadores pela lógica con-
tributiva do seguro, ou seja, dos trabalhadores, dos empresários e do Esta-
do. O primeiro IAP foi criado em 1933, dos marítimos, e com isso as CAPs
foram paulatinamente se extinguindo, voltadas mais para a acumulação de
reservas financeiras do que para a prestação de serviços, como aponta Bravo
(2000). O modelo getulista (1930-1945) de proteção social se definia como
fragmentado em categorias, limitado e desigual na implementação dos be-
nefícios, como estratégia de controle das classes trabalhadoras.

A intervenção do Estado na saúde inicia em 1930, quando foi criado o
Ministério da Educação e Saúde e organizada uma política nacional de saú-
de a partir de dois eixos: da saúde pública e da medicina previdenciária liga-
da aos IAPs e suas categorias correspondentes. A saúde pública foi desen-
volvida por meio de campanhas sanitárias, coordenadas pelo Departamento
Nacional de Saúde, criado em 1937, onde há, ao mesmo tempo, o desenvol-
vimento da saúde privada e filantrópica, referente ao atendimento médico-
hospitalar. Nesse período de introdução da política social brasileira, a rela-
ção do Estado com a sociedade civil é assinalada por uma “[...] expansão
fragmentada e seletiva das políticas sociais, que segue até 1964” (Behring &
Boschetti, 2006, p.108).

Os recursos arrecadados pela previdência social, desde o início, eram
aplicados pelo governo no financiamento da industrialização do País,
sendo que esse modelo de proteção social definia-se como fragmentado
em categorias, limitado e desigual na implementação dos benefícios, em
troca de um controle social das classes trabalhadoras. A ação do Estado
na área da saúde divide-se, claramente, de um lado, a saúde pública de
caráter preventivo e coletivo, conduzida por meio de campanhas, voltada
para a luta contra as epidemias e desenvolvida com uma preocupação mais
social; e de outro, a assistência médica de caráter curativo e individual,
conduzida aos trabalhadores contribuintes por meio da ação da previdên-
cia social.

A assistência médica segue a lógica da privatização dos serviços, que se
acentuam, na década de 1930, “[...] na compra de serviços privados de saú-
de a possibilidade de maior acesso dos seus segurados” (Behring & Boschetti,
2006, p.228). E a assistência médica para a população empobrecida, que não
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dispunha de recursos como o CAPs ou IAPS, era prestada pelo atendimento
de caridade e filantrópico, mantido pela igreja.

A organização dos serviços públicos de saúde no âmbito do Estado tem
ênfase na prevalência do conhecimento científico, como a imposição de me-
didas que expressavam o fortalecimento da autoridade e da capacidade dos
órgãos que estavam sendo criados. A questão da saúde era tratada como uma
questão de polícia, e os serviços eram estabelecidos em uma relação vertical,
com imposição de normas e segregação social, em que os técnicos tinham o
saber científico e desconsideravam o conhecimento popular, considerado
incapaz de compreender as causas das doenças ou de ter direitos.

O conjunto de novos problemas desencadeados pelo processo de indus-
trialização, da precariedade das condições de vida, trabalho e habitação leva
o Estado a perceber a necessidade de implementar medidas ou respostas para
“melhorar” a qualidade de vida da população trabalhadora, visando melhor
produtividade e utilidade na acumulação de riquezas (Pereira, 2000). Essa
característica do Estado regulador tem por finalidade o desenvolvimento do
capitalismo e, ao mesmo tempo, intervém nas desigualdades sociais para
evitar conflitos e não desestabilizar a ordem social e política. Deste modo,
regula e redistribui recursos econômicos e atende a alguns interesses das clas-
ses e grupos sociais. A existência das políticas sociais é, portanto, um fenô-
meno associado à constituição da sociedade burguesa no seu modo capita-
lista de produzir e (se) reproduzir.

Segundo Abreu (1999), o Estado regulador tem por finalidade e função o
desenvolvimento capitalista da nação, ao mesmo tempo em que intervém nas
desigualdades sociais para que não se tornem lutas políticas desestabilizado-
ras da ordem social e política. No Brasil, as estratégias regulacionistas e de-
senvolvimentistas foram implementadas por uma elite conservadora, na bu-
rocracia estatal, de cima para baixo, e sem a participação da cidadania e das
classes trabalhadoras, facilitadas por altas taxas de crescimento econômico,
rápida industrialização, geração de milhões de empregos e uma rede burocrá-
tico-corporativa de controle das classes e de proteção social. Inclui-se nessa
análise a ausência de uma cultura de bem-estar social, a concentração de ren-
da, de propriedade e de recursos do poder, sem a universalização dos direitos
políticos e sociais da cidadania, sem um Welfare State democrático.

A política social e trabalhista, bem como o desenvolvimento dos serviços
públicos da saúde, da educação e da habitação, começam a ser implantados
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a partir da década de 1930 até meados de 1940, quando é estruturada a legis-
lação trabalhista, com vistas a regular os conflitos na linha do consenso en-
tre as classes sociais. A saúde, vinculada ao Ministério da Educação, garantiu
a proliferação dos órgãos e ações de saúde pelo Estado com a criação do De-
partamento Nacional de Saúde, em 1937.

Por outro lado, a organização do sistema previdenciário estruturado a
partir de categorias profissionais, mantendo benefícios, inclusive assistên-
cia à saúde proporcional à contribuição, acabou por cortar as ações mantidas
pelo Estado, restringindo às medidas campanhistas e também aquelas ga-
rantidas por meio da contribuição compulsória. As ações educativas em saúde
limitavam-se a alguns programas, em que a prioridade era o combate às doen-
ças infecciosas e parasitárias, e o enfoque era nas categorias ligadas à expor-
tação e ao comércio (ferroviários, marítimos, bancários), relacionadas às ati-
vidades fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil.

A partir da introdução das políticas keynesianas, o setor de saúde e outros
passaram a ocupar um papel importante na geração de emprego e renda e,
sobretudo, na possibilidade de diminuir os conflitos sociais inerentes ao sis-
tema capitalista, ao cuidar da mão de obra trabalhadora. Novas políticas so-
ciais, segundo Massako (1994), foram implementadas a partir da segunda
República (1930-1945), quando novas demandas são impostas pelo cresci-
mento da economia industrial e pelo temor do avanço do comunismo, mar-
cadas por greves e lutas trabalhistas por melhores salários. A aglomeração
urbana não planejada também serviu para dar visibilidade às doenças, le-
vando médicos e leigos a se organizar em Associações e Ligas. Outros as-
pectos estariam relacionados ao incentivo à saúde hospitalar de natureza pri-
vada, representada também pela construção de grandes hospitais, como o
Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo e a criação do Serviço Especial de
Saúde Pública (Sesp), por meio de convênio com órgãos americanos e patro-
cínio da Fundação Rockefeller.

Garcia (1985), ao falar do reaparecimento da medicina social1, na década
de 1940, lembra que até a década de 1970, tal medicina não conseguiu ex-

1 1948 é o ano de nascimento da medicina social. O conceito apesar de ser utilizado de forma
ambígua, tratava de assinalar que a doença estava relacionada com os  “problemas sociais” e
que o Estado deveria intervir ativamente na solução dos problemas de saúde (Garcia, 1985,
p.22).
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pressão en função do ambiente político agressivo ao que pudesse ser consi-
derado social e, portanto, próximo ao socialismo. Situa que Escolas de Me-
dicina nos Estados Unidos passam a usar “[...] o termo ‘Medicina Preventi-
va’ que incluía o tema das ciências sociais. Antropólogos e sociólogos são os
primeiros cientistas sociais a participarem nesta nova disciplina, começan-
do a realizar pesquisas no campo da saúde” (Garcia, 1985, p.22). Posterior-
mente, na década de 1950, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)
propõe como acréscimo para a formação do médico a medicina preventiva e
social. Garcia (1985, p.23) destaca que a relação ensino-aprendizagem da
medicina “[...] latino-americana era avaliada como atrasada cientificamen-
te, desintegrada da prevenção, indisciplinada metodologicamente e anacrô-
nica”. Esse modelo de saúde, com ênfase na assistência curativa, é confir-
mado no estudo de Nunes (1985, p.34), quando se refere ao período de 1930
a 1950 e aponta “[...] a investigação básica conectada com o crescimento
hospitalar impulsionado pela industrialização”.

Após a Segunda Guerra Mundial, fatores condicionantes, elucidados a
partir da hegemonia norte-americana e pela divisão do mundo em dois polos
– capitalista e socialista – contribuem substancialmente para a mudança da
relação entre Estado e sociedade. A busca de respostas às demandas sociais
engendradas pelo próprio sistema implicou a democratização e implemen-
tação da política social sustentada pelo Estado de Bem-Estar Social efetiva-
da nos países desenvolvidos. No contexto brasileiro, o Estado demonstra
sua influência a partir de uma política desenvolvimentista e de planejamen-
to de sua intervenção. A saúde foi considerada como fator econômico junto
a outras políticas, correlacionada ao controle social subordinador e ao bom
andamento da economia.

A partir do Estado Novo (1945-1960), mais precisamente em meados
de 1950, houve a criação dos centros sociais rurais, com a preocupação do
controle das endemias rurais, tais como a erradicação da malária e da doen-
ça de Chagas. Essas ações seguiam a filosofia de desenvolvimento de comu-
nidade, e entendia-se, na época, a educação em saúde como a introdução de
“novas técnicas de difusão de informação e convencimento da população,
vista como passiva e incapaz de iniciativas próprias”, para Vasconcelos
(1997, p.43).

A expansão e consolidação da política social no período pós-crise de 1929-
1932, sobretudo, foi abalada pelos acontecimentos mundiais das três pri-
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meiras décadas do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, quando se
adentrou na fase madura do capitalismo, caracterizada por um intenso pro-
cesso de monopolização do capital, pela intervenção do Estado na economia
e no livre movimento do mercado, constituindo-se oligopólios privados (em-
presas) e estatais (empresas e fundações públicas).

As condições históricas determinadas a partir dos anos 1930, com a ex-
pansão da urbanização da população, o aumento das desigualdades regio-
nais e com uma industrialização significativa, iniciam no País uma forte ex-
pansão do processo de modernização, “por meio de políticas de
industrialização induzidas pelo Estado, e que de 1945 a 1960 assume o per-
fil do que se convencionou denominar modelo de substituição de importa-
ções” (Cohn, 1997, p.228). A principal expressão do governo (Juscelino
Kubitschek, o Plano de Metas – crescer cinquenta anos em cinco), nesse pe-
ríodo, é marcada por intensas mudanças econômicas, políticas e sociais, e
tem como principais características a melhor organização do movimento
operário e popular, a intensificação da luta de classes, o enfraquecimento ou
a fragmentação da burguesia, onde crescem as tensões no campo e também
entre as camadas médias urbanas.

As políticas sociais, desta maneira, ganham uma nova configuração a
partir dos anos 1930, momento em que o capitalismo enfrenta uma de suas
maiores crises econômicas, com queda de produção, desemprego, falência
de bancos e empresas. No Brasil, as políticas sociais emergem no final da
República Velha, na década de 1920, e ganham destaque nos anos 1930 no
governo de Getulio Vargas. Com forte apelo populista, as medidas visavam
a combater greves e movimentos sociais, enquanto contemplavam algumas
categorias de trabalhadores, sendo injustas e desiguais.

De 1930 a 1945, na segunda República, foram implementadas novas po-
líticas sociais para responder às demandas emergentes impostas pelo cresci-
mento da economia industrial e pelo temor do avanço do comunismo, mar-
cadas por greves e lutas trabalhistas e por melhores salários (Massako, 1984).
Nesse período, com Getulio Vargas no poder, há um direcionamento da po-
lítica no sentido de transformar as relações entre Estado e sociedade, visan-
do beneficiar a industrialização do País. A política trabalhista do governo
buscava, ao mesmo tempo, controlar as greves e os movimentos operários e
estabelecer um sistema de seguro social. Explicitava abertamente substituir
a luta de classes pela colaboração de classes (Faleiros, 2000).
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No contexto brasileiro, o Estado demonstra sua influência a partir de
uma política desenvolvimentista e de planejamento de sua intervenção. A
saúde foi considerada como fator econômico junto a outras políticas, corre-
lacionada ao controle social subordinador e ao bom andamento da econo-
mia. A partir do Estado Novo (1945-1960), mais precisamente em meados
de 1950, houve a criação dos centros sociais rurais, com a preocupação do
controle das endemias rurais, tais como a erradicação da malária e da doença
de Chagas. Essas ações seguiam a filosofia de desenvolvimento de comuni-
dade, e a educação em saúde na época era entendida como a introdução de
“novas técnicas de difusão de informação e convencimento da população,
vista como passiva e incapaz de iniciativas próprias” (Vasconcelos, 1997,
p.43).

Lourenço & Bertani (2007) analisam que o pensamento acerca da ques-
tão saúde-doença, foi representado, principalmente na década de 1950, por
pesquisas marcadas pelas teorias funcionalistas e culturais, servindo à imple-
mentação de estratégias de desenvolvimento e organização de comunidade,
conforme estudos de Nunes (1985). Após a Segunda Guerra Mundial, sob o
domínio do positivismo sociológico, houve uma valorização do social, com
maior aproximação das ciências sociais e das ciências da saúde, e estudos
realizados por meio de observação direta e participante indicaram a cultura,
o modo de vida, crenças e valores na relação com o processo de saúde-doen-
ça. Contudo, Nunes (1985, p.37) destaca que “[...] algumas das limitações
desse enfoque microanalítico e descritivo das pequenas comunidades rurais
não permitiram fazer referências sobre a realidade nacional nem sobre a or-
ganização do sistema”.

Deste modo, a ênfase no modelo de saúde individual e curativo esteve
presente na realização da 1a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu
em 1941 e apresentou como principal preocupação a “Situação sanitária e
assistencial dos Estados”, discutindo essa questão e as responsabilidades nos
níveis estaduais e municipais, nos serviços de saneamento básico, ações de
proteção materno-infantil e campanhas contra a tuberculose e a hanseníase.
Contudo, acabou destacando a necessidade da expansão do número de lei-
tos em hospitais gerais ou sanatórios para atendimento aos tuberculosos,
sendo essa indicação ratificada pela Constituição Federal de 1946, com a
construção de novos hospitais para atender à tuberculose e outras doenças
resultantes dos determinantes sociais de saúde (Massako, 1994). Esse enfo-
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que também esteve presente na 2a Conferência Nacional de Saúde, realizada
em 1950, que adotou a mesma orientação da 1a CNS: focalizou a “Legisla-
ção referente à higiene e a legislação do trabalho” e procurou estabelecer
estratégias para o estabelecimento de legislação referente a essas priorida-
des, além de assistência médica sanitária preventiva a gestantes (Fleury,
1991).

As mudanças que ocorreram no panorama internacional a partir de 1945,
em função do término da Segunda Guerra Mundial, e as exigências e neces-
sidades de aprofundamento do capitalismo foram condições gerais que in-
fluíram no conceito de saúde elaborado em 1948 junto à Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Foi aqui reconhecido que a saúde não tem implicação
somente física e biológica. A influência das questões sociais e econômicas
tem um papel importante, e, assim, a saúde foi definida como um completo
bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças
(Bravo & Matos, 2004).

No enfoque dos aspectos biopsicossociais e multiprofissionais, relacio-
nados à gravidade das condições de saúde da população, houve diversos des-
dobramentos, como o trabalho em equipe multidisciplinar, “solução racio-
nalizadora” encontrada, que, além de suprir a falta de profissionais, permitiu
“[...] ampliar a abordagem em saúde, introduzindo conteúdos preventivistas
e educativos” (Bravo & Matos, 2004, p.199). E, ainda, desenvolver progra-
mas prioritários com segmentos da população, uma vez que não havia inten-
ção de universalizar a atenção médica e social.

O período de 1945 a 1964, portanto, foi marcado por grandes mudanças
na área da saúde no País. A influência norte-americana, durante as duas
Guerras Mundiais, levou o Brasil a adotar o modelo de saúde baseado em
grandes hospitais, que coloca em segundo plano a rede de atenção básica –
postos de saúde, consultórios e ambulatórios com baixo custo. Lembrando
que a estrutura e o funcionamento dos grandes hospitais atende aos interes-
ses e às necessidades crescentes da indústria farmacêutica e de equipamen-
tos médicos.

Outros fatores condicionantes, após a Segunda Guerra Mundial, eluci-
dados a partir da hegemonia norte-americana e pela divisão do mundo em
dois polos – capitalista e socialista –, contribuem substancialmente para a
mudança da relação entre Estado e sociedade. A busca de respostas às de-
mandas sociais engendradas pelo próprio sistema implicou a democratiza-
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ção e implementação da política social sustentada pelo Estado de Bem-Es-
tar Social efetivado nos países desenvolvidos. Algumas propostas raciona-
lizadoras surgem na saúde durante a década de 1950, como a criação do
Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp). Por meio de convênio com ór-
gãos americanos, contribui para ampliar e aprofundar as ações da saúde pú-
blica, as quais predominam sobre as iniciativas ligadas à assistência médi-
ca individual.

Nesse cenário complexo, o desenvolvimento da política de saúde foi lento
e marcado pela separação entre os Ministérios da Saúde e da Educação, em
1953, e pela criação de novos IAPs. A instabilidade institucional do perío-
do – o suicídio de Vargas (1954), a renúncia de Jânio Quadros (1961) e o
próprio golpe militar de 1964, que depôs João Goulart, são exemplos
paradigmáticos – dificultou consensos em torno de um projeto nacional,
em que incluía o desenho da política social. Assim, esse período ficou mar-
cado pela expansão lenta dos direitos, que se mantiveram ainda no formato
corporativista e fragmentado.

O projeto desenvolvimentista ligado ao capital estrangeiro, em especial o
capital norte-americano, sai da fase expansiva do capitalismo e começa a dar
sinais de esgotamento em fins dos anos 1960, e teve consequências avassala-
doras para as condições de vida e trabalho das classes trabalhadoras. O novo
modelo de acumulação “[...] traz consigo um padrão de regulação social da
relação capital/trabalho que associa política trabalhista, política sindical e
política previdenciária” (Cohn, 1997, p.228). Esse modelo regula a exten-
são dos benefícios sociais a determinados setores de classes assalariadas ur-
banas, estabelecendo o financiamento vinculado, essencialmente, na con-
tribuição dos empregados e dos empregadores.

Consequentemente, o processo de desenvolvimento econômico esteve
associado a um conjunto de políticas sociais, tendo como eixo a previdência
social. O sistema de proteção social iniciado nos anos 1930 estende-se até
meados da década de 1960, com características de “cidadania regulada”, con-
ceito discutido por Wanderley Santos (1987) para se referir à garantia de
acesso aos direitos sociais e trabalhistas vinculados à contribuição previden-
ciária, distinguindo-se do padrão universalista praticado nos países de capi-
talismo avançado.

A lógica da articulação da “[...] política de seguro social comandada pela
necessidade de investimentos do Estado em setores básicos da economia,
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que dessem sustentação ao processo de industrialização” (Santos, 1991,
p.229). Ou seja, o sistema de proteção social obedece a uma lógica eminen-
temente econômica, “[...] que se sobrepõe à sua dimensão de política social,
seja como conquista dos trabalhadores a esses direitos sociais, seja como po-
lítica compensatória das desigualdades sociais” (Cohn, 1997, p.230). Subli-
nha-se que, no plano previdenciário, houve a unificação dos benefícios so-
ciais dos vários Iaps com a promulgação, em 1960, da Lei Orgânica da
Previdência Social (Lops) e, posteriormente, a absorção destes pelo Institu-
to Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966 com forte ênfase
na centralização político-administrativa.

De um lado, o Ministério da Saúde responsável pela saúde pública, por
ações de caráter coletivo, tem os recursos financeiros prejudicados e um or-
çamento decrescente no final da década de 1950. E, de outro lado, a assis-
tência médica individual, vinculada ao sistema de proteção social (e dando
cobertura apenas para a população que a ele tem acesso), expande-se e tem o
mercado garantido, uma vez que os serviços produzidos pelo setor privado
de saúde são comprados pelo Estado com recursos procedentes da previ-
dência social. Além de se tornar o maior comprador de serviços privados de
saúde, o Estado “[...] regula a extensão desses direitos sociais sem pratica-
mente onerar os recursos fiscais na medida em que a principal fonte de re-
cursos para o seguro social provém de um percentual sobre a massa salarial
[...]” (Cohn, 1997, p.230).

Os problemas sanitários emergem no cenário do País e, pela primeira
vez, são discutidos e analisados durante a 3a Conferência Nacional de Saú-
de, que é realizada em 1963 com o tema “Descentralização na área de saú-
de”. O diferencial dessa Conferência é o surgimento de movimentos demo-
cráticos na área da saúde que ampliam o espaço de discussão e apontam a
necessidade de definir um plano nacional que abranja as três instâncias de
governo – federal, estadual e municipal –, propondo ações de descentraliza-
ção a partir da participação dos municípios na solução dos problemas de saú-
de, que, no entanto, deu continuidade ao investimento na indústria farma-
cêutica estatal e na medicina privada.

O contexto político brasileiro era populista, pois o governo fazia apelo a
uma ideologia difusa de adesão das massas por meio do nacionalismo,
desenvolvimentismo, moralismo e reformismo, o que influenciou substan-
cialmente, durante essas décadas, o modelo de saúde com ênfase na assis-
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tência curativa e individual, caracterizado pelo crescimento do hospital im-
pulsionado pela industrialização. Com o desenvolvimento econômico, a
implementação da indústria automobilística e a abertura do País para o ca-
pital estrangeiro, bem como com o uso do dinheiro da previdência social,
algumas empresas começam a construir seus próprios hospitais, surgindo a
medicina de grupo – empresas com finalidade de prestar serviços médicos
particulares aos empregados de outras empresas que os contratam, marcan-
do o nascimento da assistência médica – a previdência privada.

As políticas públicas, que se expandem nessa fase, apresentavam forte
centralidade administrativa, principalmente a concepção de planejamento
em saúde, além de efetivar investimentos priorizando a iniciativa privada,
seguindo o modelo de saúde americano. Bravo (2006, p.92) aponta que a
estrutura para atendimento hospitalar já estava pronta e indicava a forma-
ção das empresas médicas: “A corporação médica ligada aos interesses capi-
talistas do setor era, no momento, a mais organizada e pressionava o finan-
ciamento por meio do Estado, da produção privada, defendendo claramente
a privatização”. As reformas e construções de hospitais com tecnologia de
alto custo abriram espaço para o fortalecimento da indústria farmacêutica e
de equipamentos hospitalares, representando o privilégio do setor privado,
que no período militar será enfatizado pela compra de serviços médicos a
terceiros.

Adianta-se que no momento que compreende os anos de 1960 a 1988, o
sistema de proteção social sofre alterações significativas, mas “[...] sem rom-
per com a lógica de período anterior”, na análise de Cohn (1997, p.230). Ao
mesmo tempo em que acontece a ampliação das políticas sociais, no período
do regime militar autoritário, por um processo acelerado de privatização nos
setores de bens de consumo coletivo, como é o caso da saúde e da educação,
a partir de meados da década de 1970, o País assiste a um movimento de
vários setores da sociedade civil para a democratização da saúde.

Os anos de 1960 iniciam no Brasil uma fase difícil na área política e eco-
nômica. O País vive uma profunda crise, decorrente da política desenvolvi-
mentista e endividamento no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1951),
que se agrava nos governos de Jânio Quadros (1961-1961) e João Goulart
(1961-1964), sem o apoio político necessário para governar.

O golpe militar de 1964 instaurou a ditadura e o obscurantismo, que vai
perdurar por vinte anos, e estimulou uma modernização conservadora no
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País. Na análise de Behhing & Boschetti (2006), as razões dessa nova crise
do capital têm início nos anos 1970 como uma reação da burguesia e que
explicam as mudanças no campo da política social. Nesse cenário, as pres-
sões para a reconfiguração do papel do Estado capitalista colocam uma nova
condição para a implementação de políticas sociais. Problemas como a su-
perprodução, o desemprego resultante da introdução de novas técnicas, a
elevação nos preços de matéria-prima, a diminuição do comércio mundial e
a inflação são elementos que influenciaram a queda da demanda global, oca-
sionando uma recessão profunda e estagnação do capitalismo.

O período que compreende 1964 a 1988, ano em que é aprovada a nova
Constituição Federal brasileira, tem o caráter político das relações sociais
determinado pela ditadura militar (1964-1985), marcado pela repressão,
violência e tortura. A ditadura caracterizou-se pela negação violenta dos
direitos civis e políticos e por forte censura, ausência de eleições, centrali-
zação administrativa, controle do Congresso Nacional e do poder militar
no Executivo, a repressão violenta aos opositores do governo, considera-
dos subversivos por lutarem, de forma armada ou não, pela derrubada dos
sistemas autoritários, e sua substituição pelo governo democrático e/ou so-
cialista (Faleiros, 2000). A repressão foi a estratégia utilizada pelo Estado
para intimidar a população, considerada subversiva e que, segundo Faleiros
(1992, p.176, destaque do autor), “[...] não se restringia apenas a militan-
tes dos movimentos sociais, mas àqueles considerados indivíduos ‘perigo-
sos’ por seu comportamento ou pensamento”. Consistia, também, “[...] na
perda do trabalho (aposentadoria compulsória e demissão) e a privação dos
direitos políticos por dez anos”.

O País desenvolveu-se economicamente com a expansão da produtivi-
dade, a modernização da economia e a entrada do capital estrangeiro em
parceria com o Estado, e pautava-se pela consolidação do capitalismo mo-
nopolista associado aos interesses transnacionais que, para Netto (2005,
p.27), “[...] é definido em proveito do grande capital, fundamentalmente
dos monopólios imperialistas”. Esse modelo garantiu o desenvolvimento
dependente, associado a uma estrutura de poder, o que significou, nas pala-
vras do autor, a “modernização conservadora” (Netto, 2005, p.28), que con-
sagrava os interesses do monopólio com favorecimento ao capital estrangei-
ro e aos grandes grupos nativos, induzindo à concentração e centralização
do capital.
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A política adotada pela ditadura militar agrava a crise salarial, leva a clas-
se trabalhadora à miséria, aumenta o êxodo rural e, consequentemente, a
urbanização acelerada e sem planejamento compromete as condições de vida
da população e aumenta as doenças e a mortalidade infantil. Permitiu uma
deteriorização nas condições de saúde da população, tanto pelo aumento da
miséria nas cidades quanto pela mudança de ênfase dos investimentos em
saúde e diminuição dos investimentos e recursos, sucateando os serviços de
saúde, e os programas de saneamento são abandonados.

A unificação do sistema previdenciário em uma estrutura única, em 1966,
o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), vai concentrar todas as
contribuições previdenciárias do País, incluindo trabalhadores da indústria,
do comércio e dos serviços, e vai gerar, inclusive, as aposentadorias, pensões
e assistência médica de todos os trabalhadores do País. Em 1977, uma refor-
ma administrativa criou o Sistema Nacional de Assistência e Previdência
Social (Simpas), que compreendia o INPS, o Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica e o Instituto Nacional de Administração da Previdência Social.

Com essa medida, o governo federal, por meio do INPS, criou linhas de
financiamento a fundo perdido para a iniciativa privada construir hospitais
particulares, visando ampliar o número de leitos hospitalares, mostrando a
intenção de atender a todos os trabalhadores inscritos na previdência social.
E, além disso, anunciou a extensão da previdência social aos trabalhadores
rurais, que passam a ter direito a assistência médica e aposentadoria.

Ao analisar as características da política social na ditadura militar, Bravo
(2006, p.95) reflete que a partir dos anos 1970 houve uma combinação de
“repressão e assistência”, visto que o modelo chamado “Milagre Econômi-
co”, crescimento econômico provocado pela disponibilidade de capital ex-
terno ocorrida entre os anos 1968-1974 por determinação dos governos mili-
tares e que provocou no País, nas décadas seguintes, a aceleração da expansão
industrial, demonstrou sinais de fragilidade, em uma conjuntura de crise eco-
nômica e de deflagração do processo de organização e articulação dos movi-
mentos sociais, sindicais e populares.

Faleiros (2000) reflete as características da política social na ditadura
militar, no contexto de perda das liberdades democráticas, de censura, pri-
são e tortura, o bloco militar-tecnocrático-empresarial buscou adesão e legi-
timidade por meio da expansão e modernização de políticas sociais. O Esta-
do, na busca de conter os conflitos sociais e superar a crise, implementou
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políticas sociais abrangentes, como a ampliação da cobertura previdenciá-
ria. Dessa forma, a previdência social conheceu, nesse período, sua maior
expansão em números de leitos disponíveis, com cobertura da massa de re-
cursos arrecadados.

Nessa associação entre previdência, assistência e saúde, o governo mili-
tar estimulou as políticas públicas como estratégia de busca de legitimidade,
abrindo espaço para a saúde, a previdência e a educação privadas, reprodu-
zindo nas políticas sociais as tendências da nova política econômica imple-
mentada. A medicalização da vida social foi imposta, tanto na saúde pública
quanto na previdência social, e os programas de saúde desenvolveram-se
com base no privilegiamento do setor privado.

O governo primou pelo investimento nos procedimentos de alta comple-
xidade e, portanto, de alto custo. Reforçou, do mesmo modo, o investimen-
to na medicina privada, por meio de convênios com hospitais, clínicas e ser-
viços particulares, e desprestigiou visivelmente os serviços públicos, dando
vulto ao capital industrial da saúde privada. Além disso, favoreceu o modelo
de saúde curativa e especializada. A ação estava voltada para os hospitais e
ambulatórios. Embora os centros de saúde tenham sido criados desde mea-
dos da década de 1920, não foram valorizados para o desenvolvimento de
ações básicas de saúde (Bravo & Matos, 2002).

A área da saúde foi profundamente atingida, com ênfase no modelo de
atenção curativo, individual e especializado, o incentivo à indústria de me-
dicamentos e equipamentos médico-hospitalares, orientados pelo lucro.
Assim, assumiu as características capitalistas, com incorporação das modi-
ficações tecnológicas do exterior, declínio da medicina pública e crescimen-
to da medicina previdenciária, principalmente após a reestruturação do se-
tor, como analisado por Silva et al. (2007).

Para Nunes, durante os anos 1960, as abordagens fenomenológicas esti-
veram efetivamente presentes no campo do pensamento sobre a saúde, com
destaque para estudos que elucidavam a relação entre o médico e demais
profissionais, análises de hospitais e, entre outros, a medicina comunitária.
Importa enfatizar que o hospital foi idealizado como o locus ideal para o exer-
cício da medicina, como explicitado por Nunes (1985, p.46, destaque do
autor): “A partir de 1965 é evidente o destaque de um modelo de atenção
médica principalmente curativa, especializada, de elevado nível tecnológi-
co, dependente da ‘indústria da saúde’ e de elevado custo”.
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A focalização dada à comunidade não consegue responder as novas de-
mandas sociais, e a compreensão dos problemas de saúde passa pelo contex-
to social, político e econômico. Nunes (1985) aponta que, a partir da década
de 1970, é possível contar com o acréscimo da produção intelectual na área
da saúde dentro do enfoque marxista. Ele situa algumas contribuições efeti-
vas para a compreensão do processo saúde-doença: a epidemiologia social é
vista como um fato social e coletivo. Da mesma forma, vê-se a reprodução
social da força de trabalho evidenciada pela economia política, pela econo-
mia da saúde e pelo controle social.

A partir dos anos 1970, houve uma combinação de “repressão e assistên-
cia” (Bravo, 2006, p.95), visto que o modelo chamado “Milagre Econômi-
co”, de 1968-1973, expressão que se refere ao crescimento econômico pro-
vocado pela disponibilidade de capital externo ocorrida entre os anos
1968-1974, por determinação dos governos militares, provocou no Brasil
nas décadas seguintes a aceleração da expansão industrial. Esse modelo, sus-
tentado inclusive pela intensificação das horas trabalhadas, pela diminuição
dos salários e pela submissão do trabalhador aos ritmos das máquinas, de-
monstrou sinais de fragilidade, em uma conjuntura de crise econômica e de
deflagração do processo de organização e articulação dos movimentos so-
ciais, sindicais e populares. O Estado, na busca de conter os conflitos sociais
e superar a crise, implementou políticas sociais abrangentes como a amplia-
ção da cobertura previdenciária, como refere Faleiros (2000).

Analisando a reestruturação das políticas sociais, Potyara Pereira (2000)
relata que nos anos 1970 o crescente domínio do mercado nos processos eco-
nômicos e sociais desencadeou novas formas de expressão da questão social.
Essas novas formas de expressão da “nova questão social”, com o cresci-
mento do desemprego, da pobreza e da exclusão social, têm uma amplitude
global e consequências que levam ao desmonte dos direitos sociais. A autora
ressalta que a concretização de direitos sociais, por meio das políticas sociais
e seus mecanismos de proteção social, vão se desintegrando, e há o “[...] des-
monte da cidadania social – uma das maiores conquistas democráticas e o
abalo da utopia de construção sociedade livre de incertezas e desamparos
sociais” (Pereira, 2000, p.56).

Laurell (1989) descreve as políticas sociais como o conjunto de medidas
e instituições que tem por objetivo o bem-estar e os serviços sociais, para
ampliar a cidadania, a inclusão social e política dos indivíduos. Mas, em uma
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sociedade desigual, o Estado tem um papel redistributivo, desenvolvendo
políticas sociais do ponto de vista econômico com caráter compensatório e
promocional, para oferecer serviços à população e controlar o modo de rela-
ções na sociedade.

Esse sistema dual de acesso às políticas sociais foi se configurando para
quem pode e para quem não pode pagar. Essa é uma das principais heranças
do regime militar para a política social e que aproxima mais do sistema nor-
te-americano de proteção social que do Welfare State europeu. Outra heran-
ça é que, mesmo com alguns avanços e uma ampliação dos acessos públicos
e privados, as ações de saúde pública estavam direcionadas para campanhas
de erradicação de doenças, e milhões de brasileiros não tinham nenhum acesso
aos serviços de saúde e permaneciam fora do complexo assistencial-indus-
trial-tecnocrático-militar: “[...] o setor privado para os ricos, os planos de
saúde para um grupo seleto de assalariados e classe média, os serviços públi-
cos para os pagantes da previdência e para os pobres, a caridade, feita em
geral por entidades municipais ou filantrópicas com apoio estatal” (Faleiros,
2000, p.48).

As abordagens fenomenológicas estiveram efetivamente presentes no
campo do pensamento sobre a saúde, com destaque para estudos que eluci-
davam a relação entre o médico e demais profissionais, análises de hospitais
e, entre outros, a medicina comunitária. O hospital foi destacado como o
local ideal para o exercício da medicina, consagrando um modelo de atenção
médica curativa, especializada, baseado em tecnologia de alto custo e subor-
dinado à “indústria da saúde”, como analisa Nunes (1985, p.46).

A partir dos anos 1970, portanto, é possível contar com o acréscimo da
produção intelectual na área da saúde, dentro do enfoque marxista, com al-
gumas contribuições para a compreensão do processo saúde-doença, que na
maneira de ver da epidemiologia social, é visto como um fato social e coleti-
vo. E, também, nesta época, “[...] problematiza-se o surgimento e o desen-
volvimento das políticas sociais no contexto da acumulação capitalista e da
luta de classes, com a perspectiva de demonstrar seus limites e possibilida-
des na produção do bem-estar nas sociedades capitalistas” (Behring &
Boschetti, 2006, p.37).

O processo de modernização conservadora em que o País viveu durante
a ditadura militar e o desenvolvimento baseado na industrialização e urba-
nização aceleradas e sem planejamento agravam a crise salarial, levam a classe
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trabalhadora à miséria, aumentam o êxodo rural, comprometem as condi-
ções de vida da população e aumentam as doenças e a mortalidade infantil.
A ditadura permitiu uma deteriorização nas condições de saúde da popula-
ção, tanto pelo aumento da miséria quanto pela mudança na ênfase dos in-
vestimentos em saúde e diminuição dos recursos, sucateando os serviços de
saúde e abandonando programas importantes de saneamento básico e infra-
estrutura.

A política adotada pela ditadura levou a uma lenta e gradual distensão do
regime militar, em um processo de transição democrática que, segundo
Behring & Boschetti (2006, p.138), “[...] irá condicionar a adesão brasileira
às orientações conservadoras neoliberais já em curso no nível mundial”. Essa
transição relacionada ao endividamento do País é um dos motivos do fim do
governo militar e, do mesmo modo, aprofundamento das contradições so-
ciais no País, com a radicalização das expressões da questão social.

A estagnação do crescimento e do próprio capitalismo tem efeitos no
empobrecimento da população e na deficiência dos serviços sociais públi-
cos, em um contexto de desemprego, aumento da demanda, retração dos
direitos, concentração de renda associada à concentração do capital e incen-
tivo da exportação baseada em produtos agrícolas e intermediários, sem con-
siderar as necessidades internas do País. Essa estagnação é uma “reação da
burguesia”, como resposta à reestruturação produtiva e à mundialização do
capital e do neoliberalismo, “[...] que colocam a política social em uma nova
condição [...], no contexto da ditadura militar pós-1964 até o processo de
redemocratização dos anos 1980, que resulta no desenho social-democrata
da Constituição de 1988” (Behring & Boschetti, 2006, p.24)

Para Conh (1997, p.231, grifo da autora), esse período do regime autori-
tário é marcado pelo desenvolvimento sem democracia, caracterizando-se por
um modelo econômico de acumulação excludente, que tem “[...] como base
investimentos no setor de bens de capital, grande presença do capital finan-
ceiro e crescentes empréstimos internacionais [...]”. A inserção da economia
no mercado mundial sustenta o milagre brasileiro, de 1968 a 1975, e, apesar
de haver a ampliação de benefícios e políticas sociais, a base de financiamen-
to do sistema permanece contributiva e não se amplia.

A privatização da assistência médica concretiza-se nas décadas de 1960 e
1970, e se solidifica nestas, com apoio e atuação do Estado e crescimento dos
gastos no orçamento da previdência social, que passa a “[...] ofertar assis-
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tência médica aos seus segurados fundamentalmente pela compra de servi-
ços médicos do setor privado, que tem assim garantido um mercado cati-
vo”, lembra Cohn (1997, p.232). Como consequência, assinala a autora, um
“[...] sistema privado prestador de serviços de saúde altamente complexo,
com alta densidade tecnológica, e que progressivamente vai se transforman-
do num setor de acumulação de capital”.

Porém, é também no final dos anos 1970 que o sistema de proteção social
entra em colapso, provocado por fatores como a conjuntura econômica
demarcada pela inflação, a dívida pública externa acentuada, os custos ele-
vados da assistência médica previdenciária, o fim do “milagre econômico”.
As práticas de saúde concentravam-se na medicina dos hospitais ou nos
ambulatórios previdenciários, mas diante do fim do “Milagre Econômico”,
o regime militar passou a demonstrar seu esgotamento, tornando-se suscep-
tível a questionamentos.

Pereira (2000), discutindo a reestruturação das políticas sociais nos anos
1970, relata que o crescente domínio do mercado nos processos econômicos
e sociais desencadeou novas formas de expressão da questão social, em uma
amplitude global e efeitos comuns, desemprego estrutural, aumento da po-
breza e da exclusão social, precarização e casualização de trabalho e desmonte
de direitos sociais. Os mecanismos de proteção pública, desenvolvidos por
meio de políticas sociais públicas que pretendiam concretizar direitos de ci-
dadania, estão se desintegrando. Hoje, no lugar de compromisso governa-
mental com o emprego e políticas sociais universais, “[...] predominam po-
líticas sociais residuais, casuais, seletivas ou localizadas na pobreza extrema”
(Pereira, 2000, p.45).

O grande problema gerado por essa conjuntura foi o desmonte da cida-
dania social, observa Pereira (2000, p.45), “[...] uma das maiores conquistas
democráticas e o abalo da utopia de construção de uma sociedade livre de
incertezas e desamparos sociais”. A perda de garantias e a exclusão social
apontam “para a destruição dos vínculos que atacam um grande número de
pessoas às engrenagens de uma sociedade que se pretendia integradora”, e
questiona ainda como “[...] um ator social subordinado e dependente pode-
ria tornar-se um sujeito social pleno” (Pereira, 2000, p.56).

As Conferências Nacionais de Saúde, durante a ditadura militar, aconte-
ceram com pouca participação e sob forte repressão do Estado. A 4a (CNS,
1967), com o tema “Recursos humanos para as atividades em saúde”, apon-
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tou para a necessidade da formação profissional sanitarista do trabalhador da
área de saúde. Já a 5a (CNS, 1975)2 e a 6a (CNS, 1977)3 tiveram como foco a
institucionalização e implementação do sistema nacional de saúde, e a 7a CNS
(1980) tem como tema central a “Extensão das ações de saúde por meio dos
serviços básicos”. Assim, as discussões estavam direcionadas para o deficien-
te sistema previdenciário e tinham pouca expressão social e política. No en-
tanto, já existia uma movimentação social para a luta por melhores condições
de vida e de saúde não apenas no Brasil, mas no mundo.

Observa-se, portanto, que até a década de 1970, as práticas de saúde con-
centravam-se na medicina dos hospitais ou nos ambulatórios previdenciários,
mas diante do fim do “milagre econômico”, o regime militar passou a de-
monstrar seu esgotamento, tornando-se susceptível a questionamentos. As
forças sociais, até então reprimidas e repreendidas pelo regime em vigor,
conseguem expressão na sociedade mediante movimentos como os
deflagrados pela Anistia Internacional, a União Nacional dos Estudantes
(UNE), o Movimento Sindical (especialmente o metalúrgico) e o movimen-
to sanitário de democratização da saúde.

É certo que a concepção de saúde no Brasil, ao longo dos tempos, privile-
giou uma minoria com seus serviços de assistência médica. Eles foram de-
senvolvidos pelas entidades filantrópicas ou ainda por meio de subsídios do
sistema previdenciário aos que estavam formalmente vinculados ao merca-
do de trabalho e aos serviços privados comprados para esse fim, favorecen-
do a comercialização da saúde.

Assim, àqueles que objetivavam romper com as práticas conservadoras
não cabia reproduzir as ações de saúde sem o seu questionamento. Têm de
buscar os elementos favorecedores da ruptura da direção política da saúde
como um produto a ser consumido, rompimento o qual ainda não foi dado e
tampouco está concluído, mas como um projeto de luta de transformação da

2 A Conferência recomenda em curto prazo a realização de seminários e cursos intensivos em
nível regional, focalizando as peculiaridades sanitárias regionais segundo o enfoque sistêmi-
co, visando proporcionar difusão imediata dos conhecimentos indispensável à implementa-
ção do sistema.

3 Nesta Conferência, a discussão gira em torno da necessidade do controle das grandes endemias
e a interiorização dos serviços de saúde e implementação da Política Nacional de Saúde, dis-
cutindo programas de saúde materno-infantil, vigilância epidemiológica e extensão das ações
de saúde às populações rurais.
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sociedade, que se renova cotidianamente pela defesa da saúde como um di-
reito universal.

Os caminhos para a formação dos trabalhadores do SUS

Eu me vejo como uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento,
de novos saberes, então tudo que eu posso fazer pra incrementar esse conheci-
mento e ter esse tipo de embasamento, eu me proponho a fazer e gosto de fazer.
[...] Eu busco aprimoramento, é, por uma questão de satisfação pessoal, de se-
gurança. Isso, de certa forma, facilita o relacionamento com as pessoas, o conta-
to com os usuários e com os outros profissionais. (S1)

É necessário trabalhadores com maior formação pra trabalhar no SUS. Re-
centemente, numa Oficina Estadual de Atenção Básica em Saúde, foi muito dis-
cutido sobre fortalecer a questão da atenção básica. Eu acho que é o caminho de
tudo mesmo é a atenção básica, e uma das coisas que eles falaram é fortalecer o
papel do trabalhador. Por exemplo, eles querem oferecer Cursos de Capacita-
ção para (profissionais), os que estão na rede básica, para terem um perfil pra
trabalhar em saúde pública. [...] Tem um projeto do Estado que eles estão que-
rendo agora colocar como lei. Seria mais ou menos assim... todo concurso que
tiver pra Atenção Básica, para o médico atender na rede, no SUS mesmo do Es-
tado de São Paulo, o profissional tem que ter um curso de especialização em
saúde coletiva, porque ele tem que ter o perfil pra trabalhar naquilo ali. Não
adianta pegar um especialista e pôr lá. Aí ele vai trabalhar insatisfeito, ele não
vai ganhar o que ele acha que propôs a ganhar. Então eles querem mais para o
SUS, isto está sendo conversado, eu acho que aos poucos vai evoluindo. (S2)

Desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da
Constituição Federal de 1988, a questão do trabalho e da formação tem sido
realçada como fundamental, e é a que vem sofrendo o maior processo de
desregulamentação dentro da política de reforma do Estado no País. Os ideais
de cidadania e dignidade da pessoa humana como direitos fundamentais fo-
ram inscritos no texto constitucional, elevando à condição de relevância pú-
blica as ações e os serviços de saúde, na medida em que ordena a saúde um
direito fundamental do cidadão.

A análise do SUS, de sua criação ao processo de implementação, demons-
tra que, desde os primeiros movimentos pela Reforma Sanitária brasileira
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até a atual fase de implementação do Sistema, várias foram as iniciativas de
regulamentar uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhado-
res da saúde, o que sempre foi determinado pelos momentos institucionais
do País. Assim, é no espaço das Conferências de Saúde que a sociedade arti-
cula-se para garantir os interesses e as necessidades da população na área da
saúde e assegurar as diversas formas de pensar o SUS, assim como ampliar o
debate sobre o sistema, para fortalecê-lo. Importa enfatizar, que “o modelo
brasileiro de conferências é um dos melhores para o debate democrático de
problemas da saúde, com governo e sociedade discutindo livremente as prio-
ridades”, afirma Dominguez (2006, p.8).

Entretanto, as transformações que vêm ocorrendo no mundo – no âmbi-
to econômico, tecnológico, cultural – estão provocando mudanças nos para-
digmas de educação e de formação profissional, no sentido de, cada vez mais,
responder às exigências do mundo do trabalho. Os principais problemas
podem ser resumidos como: a formação imprópria ou inadequada, com cur-
rículos que não se baseiam nas necessidades de saúde; pouco acesso dos tra-
balhadores da saúde a recursos de informações e conhecimento; condições
inadequadas e inseguras no local de trabalho; políticas e práticas insuficien-
tes para o desenvolvimento de recursos humanos, como apresenta a OMS
(2007, p.24). A precarização do trabalho e o aprofundamento do modelo
curativista/hospitalocêntrico têm sido apontados pela necessidade da for-
mação dos trabalhadores há várias décadas nos espaços das conferências de
saúde.

A essas mudanças somam-se aquelas orientadas pelo projeto neoliberal
que passa a ter êxito nos anos 1990 (Anderson, 1995). Sua implementação e
sua ideologia, traduzidas pela redução do Estado no enfrentamento da ques-
tão social, e suas múltiplas expressões confrontam-se com a do movimento
de Reforma Sanitária. Destaca-se, então, o efeito contraditório de garantia
dos direitos de saúde no plano legal e seu distanciamento no plano prático,
provocado pela redução do papel do Estado.

Observa-se que esse progressivo afastamento do Estado de seus com-
promissos com a coisa pública, provocado pela adoção dos ideários neolibe-
rais, leva-o a buscar uma política de estabilidade monetária. Sader (1995)
diz que o neoliberalismo no Brasil e na Europa é filho da crise fiscal. Assim,
os países foram adotando o neoliberalismo de acordo com as heranças deixa-
das pelos modelos hegemônicos, sendo que no Brasil esse processo fortale-
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ce-se a partir da crise da década de 1970, quando a economia vai se acomo-
dar nos preceitos do capital financeiro.

Nos anos 1980, o governo de José Sarney dá o pontapé inicial, mas não
consegue implementar com êxito a política neoliberal, em função da reno-
vação das forças sociais e políticas que marcaram o momento da redemocra-
tização do Estado brasileiro. Então, é na década de 1990 que são implemen-
tadas as medidas recessivas, aplicadas para alavancar a produção e os índices
de crescimento econômico, e a tônica é o setor financeiro, e não o produtivo.
Nota-se que é nessa época que o SUS é implementado. O resultado, como
aponta Anderson (1995), da adesão por parte do Estado ao ideário neolibe-
ral aliado às mudanças do mundo do trabalho é o desemprego maciço, dimi-
nuição dos gastos públicos com políticas sociais, adoção de medidas legais
para o enfraquecimento dos sindicatos e ênfase na privatização dos órgãos
do Estado. Representa um Estado forte para controlar o poder dos sindica-
tos e de recursos, mas parcimonioso nos gastos sociais.

Enfatiza-se que a adoção do projeto neoliberal pelo Estado brasileiro acaba
provocando um distanciamento entre as medidas de proteção social garanti-
das no texto legal e as que vêm sendo praticadas. Nas palavras de Iamamoto
(2006, p.188), “[...] subordina os direitos sociais à lógica orçamentária, a
política social à política econômica, em especial às dotações orçamentárias e,
no Brasil, subverte o preceito constitucional”. Ao discutir o que chama de
subversão dos direitos sociais, Iamamoto (2006, p.188) aponta para a inver-
são das regras, ou seja, “[...] ao invés do direito constitucional impor e orien-
tar a distribuição das verbas orçamentárias, o dever legal passa a ser subme-
tido à disponibilidade de recursos”. A autora mostra ainda, no mesmo texto,
que as prioridades dos gastos públicos na viabilização dos direitos sociais
são reféns “[...] do balanço entre crédito e déficit no ‘cofre governamental’,
estabelecida pelo bloco do poder”.

O núcleo temático mais importante das políticas sociais na vertente neoli-
beral é o afastamento do Estado de suas responsabilidades sociais, implican-
do em retrocessos da cidadania tanto no plano legal quanto no prático, uma
vez que acaba ocorrendo sua restrição, e não sua ampliação. A discussão de
Pereira (2006, p.109) acerca dos conceitos de cidadania e justiça social analisa
o efeito do impacto neoliberal em suas condições de efetivação e argumenta
que “[...] sob o neoliberalismo, mais do que nunca ficou claro que os direitos
de cidadania são de fato direitos dos ricos em um mundo repleto de pobres”.
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O papel do Estado é demarcado pelas políticas de ajustes e pela ne-
cessidade de saldar a dívida externa, contraída em organismos interna-
cionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional
(FMI). O fato é que esse afastamento é contraditório, já que o Estado
retrai-se para os gastos com as políticas sociais, mas se amplia para a
proteção dos grandes oligopólios. Pode-se concluir esse raciocínio com
a observação de Oliveira (1995) sobre o que chama de neoliberalismo à
brasileira, destacando que, enquanto a economia se recupera, o social pi-
ora. Em função dessa proposta política (neoliberal), os princípios que
outrora alimentaram o tão aclamado Estado de Bem-Estar (Welfare
State) perdem teor, e os gastos com serviços sociais universais de prote-
ção social básica e pleno emprego são apontados como os responsáveis
pela crise econômica.

Assim, as modificações na dinâmica do capitalismo internacional
aprofundaram-se, demonstrando alguns elementos de indicação das
transformações estruturais que configuram a globalização econômica,
como a internacionalização dos mercados, a formação de blocos regio-
nais, os menores custos de produção e de mão de obra barata, o fraco
poder de organização sindical, a desmobilização de movimentos sindi-
cais e sociais e consequente ameaça aos direitos sociais e trabalhistas.

Esse processo de internacionalização do capitalismo gerou um novo
padrão de relacionamento econômico entre os países e a criação de alter-
nativas traduzidas em políticas de perfil neoliberal escolhidas como saí-
da para a crise econômica. As características marcantes dessas políticas é
que defendem mudanças na relação das responsabilidades e atribuições
do Estado por meio de privatizações, objetivando diminuir os gastos pú-
blicos, a não intervenção estatal na economia na perspectiva do Estado
mínimo, com a ênfase no mercado e o desmonte das políticas sociais.

O fortalecimento desse processo amplia, nesse período, as desigual-
dades econômicas, e as consequências sociais são visíveis, como o desem-
prego estrutural, a desregulamentação do trabalho, o crescimento dos
empregos precários, a exclusão de muitos trabalhadores do mercado for-
mal e o empobrecimento da população. Desta forma, a globalização eco-
nômica corresponde à globalização da questão social, com o aumento da
exclusão social e o agravamento das diferenças sociais entre os países
ricos e os pobres e dentro de um mesmo país (Dowbor, 1995).
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Diante do aumento da desigualdade e miséria social, a sociedade civil, a
família, a comunidade e os grupos sociais e religiosos passam a ser responsá-
veis pelo atendimento das necessidades sociais, regidas de modo focalizado
e sem a regulação direta do Estado: é a refilantropização. Bravo & Matos
(2002), ao analisarem o Plano Diretor da Reforma do Estado,4 iniciado em
1995, apontam que a Reforma Estatal fez-se necessária como base do proje-
to neoliberal, com o objetivo de fortalecer o próprio Estado e recuperar as
finanças e a administração gerencial, delimitando suas funções e reduzindo
seu grau de interferência. A polêmica, dizem os autores, reside na ineficiên-
cia da Reforma do Estado, que, travestida de tecnicismo, ignora a crise orgâ-
nica do capitalismo, centrando-a apenas como a de um modelo governamen-
tal, que, caso mude, resolveria a situação instalada.

Desta análise, destaca-se a criação de espaço para as Organizações Públi-
cas Não Governamentais (Opnes) ou Organizações Sociais (OS), que pas-
sam a assumir as responsabilidades inerentes às políticas sociais. Desse modo,
o Estado privatiza aqueles serviços que não cumprem papel estratégico e
“[...] propõe que os serviços de saúde, educação, pesquisa e meio ambiente
sejam transformados em Opnes, ou seja, sociedade de direito privado, sem
fins lucrativos, que administrariam com subvenções dos cofres públicos”
(Bravo & Matos, 2002, p.207).

Alguns pontos problemáticos, como o controle social (que nas Opnes
tem o caráter da composição paritária prejudicada) em seu poder de decisão,
fazem com que a responsabilidade desloque-se para a sociedade civil e para
o cidadão/usuário/consumidor. Este é um ponto que se deve frisar, porque,
se já não fosse bastante a expansão do neoliberalismo sem resistências mais
significativas, ainda há sua interferência destrutiva nas estruturas formais
de participação e de interlocução entre sociedade e Estado. Nesse aspecto,
Netto (1995, p.33) comenta que o aumento da desigualdade social e a degra-
dação das condições de vida “[...] engendrou um desalento, uma
desqualificação, uma desesperança tais, em face da ação política e dos espa-
ços públicos, que acabaram por ser funcionais às propostas neoliberais”.

4 Bravo (2006, p.100) destaca que “O Plano Diretor considera que há o esgotamento da estra-
tégia estatizante e a necessidade de superação de um estilo de superação pública burocrática,
a favor de um modelo gerencial que tem como principais características a descentralização, a
eficiência, o controle dos resultados, a redução dos custos e a produtividade”.

Educacao_Permanente_(3Prova).pmd 13/12/2009, 01:08157



158 FERNANDA DE OLIVEIRA SARRETA

Bravo (2006) aponta que, na Reforma do Estado, a responsabilidade di-
reta pelo desenvolvimento econômico e social deixa de ser papel específico
do governo para situar-se no âmbito público não estatal vinculado às leis de
mercado. Como consequência, os direitos sociais ampliados pela Constitui-
ção de 1988 tornam-se distantes do usufruto do conjunto dos trabalhadores.
Assim sendo, a partir da década de 1990, os defensores neoliberais respon-
sabilizam as diretrizes e princípios de universalidade pelo volume da dívida
pública, e defendem a necessidade de substituir as políticas sociais por pro-
gramas focais e de responsabilidade da sociedade civil.

A lógica da privatização das políticas públicas extrapola as áreas da saú-
de e da educação e chega ao desenvolvimento social com o Programa de Eco-
nomia Solidária. Conclama a participação da sociedade e do mercado na ges-
tão e financiamento das políticas sociais e ainda estabelece que, na ausência
do Estado de direito, o cidadão pode contar com a solidariedade social e ser-
viços comunitários.

As significativas transformações, tomando por base Dowbor (1998, p.3),
e a “[...] opção por um modelo de desenvolvimento pautado exclusivamente
pela ótica econômica, sem preocupação com o indivíduo ou com as comuni-
dades e sociedades”, demonstram como está cada vez mais difícil identificar
o bem-estar humano com o bem-estar da economia. As expressões dessa
situação estão assinaladas, refere o autor (Dowbor, 1998, p.4), de um lado
pelos avanços tecnológicos e as formas de crescimento econômico e, “[...] de
outro, pelas necessidades como seres humanos comprometidos na dimen-
são da sua cidadania”. Como ensinaram Marx & Engels (2006, p.36), o modo
de vida dos indivíduos é determinado pelo modo de produção de sua vida
material.

A produção das ideias, das representações, da consciência está, de início, dire-
tamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material entre
os homens, como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio
espiritual dos homens aparece aqui como emanação direta de seu comportamento
material [...], os homens são produtores de suas ideias, etc... mas os homens reais,
ativos, tal como se acham condicionados por um determinado desenvolvimento
de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde.

As constantes críticas e o questionamento persistente do projeto de Re-
forma Sanitária têm resultado na articulação do mercado, com vistas a esta-
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belecer um modelo de política de saúde conhecido pela característica priva-
tista. A partir do receituário neoliberal o papel do Estado restringe-se, e os
recursos são racionalizados, vulnerabilizando a efetiva universalização e a
qualidade do acesso à saúde, não consolidando seu bem mais precioso, a cons-
trução de uma nova consciência sanitária e política, na “[...] perspectiva trans-
formadora da área pública” (Campos, G. W. S., 1997, p.133).

Apesar dos avanços com os aspectos preventivos, a cobertura de assis-
tência a 140 milhões de habitantes, para Coelho (2007, p.310), tem um re-
flexo “[...] na formação do imaginário popular do que é ou não um bom
sistema de saúde. É exatamente esse imaginário que mobiliza os desejos dos
cidadãos” e convive como um paradoxo entre a defesa dos princípios do SUS
e a alternativa por um plano de saúde privado para a própria assistência mé-
dica. Um dos fatores de satisfação com os convênios de saúde particulares
pela parcela dos usuários que a eles têm acesso (Coelho, 2007, p.311) é o
“leque de opções” sobre o qual têm certa alternativa de escolher o próprio
médico e/ou os serviços. Na realidade, deve-se acrescentar a essa cifra mais
uma grande parte dos 40 milhões assistidos pela medicina supletiva, os quais
não têm planos de cobertura integral e migram para o SUS para aqueles pro-
cedimentos não cobertos pelo seu convênio, conforme análise de Coelho
(2007).

O desafio mais persistente para a implementação do SUS passa a ser a
integralidade, como forma de evitar que o sistema de saúde pública consti-
tua-se de programas focais voltados aos menos favorecidos. Cabe reavaliar
que a proposta oficial avançou com a estratégia Saúde da Família, contudo,
a própria organização desse programa de saúde, para funcionar, necessitava
da contratação de profissionais cujas categorias nem eram regulamentas ainda
como as de “[...] auxiliar e técnico de saneamento, agente de vigilância sani-
tária, agentes de saúde” (Bravo, 2006, p.105). Essa situação foi agravada pelo
processo de admissão desses trabalhadores, que seguiu o viés da precarização
e da terceirização, não viabilizando a qualidade e humanização dos serviços
de saúde a serem prestados.

O setor de saúde, apesar do compromisso com os ideais integralizadores
da Reforma Sanitária, ao implementar as políticas de modo fragmentado,
perpetua a falta de integração entre os conteúdos propostos enquanto nega
os saberes, desejos e experiências acumulados dos usuários. A política de
saúde vincula-se aos processos econômicos, políticos, culturais e ideológi-
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cos, e a sua constituição enquanto prática social relaciona-se ao modo de
desenvolvimento social do País.

Há uma estreita relação entre as opções de desenvolvimento, as liberda-
des e as condições de vida desfrutadas pela população e as práticas educati-
vas instituídas (SEN, 2000). Neste aspecto, considera-se condicionante a
dimensão político pedagógica nos serviços de saúde tanto para os usuários
que buscam os serviços quanto para os trabalhadores da saúde. Essa ação
demanda que os serviços de saúde e seus trabalhadores estejam preparados
para atender aos usuários em todas as suas necessidades, e ao mesmo tempo,
que esses trabalhadores possam também, por meio do trabalho, ter suas ne-
cessidades atendidas, exercitando os direitos garantidos na legislação. A fim
de orientar a implementação definitiva dos preceitos do SUS, tanto a forma-
ção profissional como o processo de trabalho foram transformados em polí-
tica nacional pelo processo de educação permanente.

A 8a Conferência Nacional de Saúde (CNS, 1986), além de ser um marco
histórico para a confirmação do SUS, apresentou um conjunto de formula-
ções para a área de trabalhadores da saúde, em que foram discutidas e siste-
matizadas as principais propostas para a elaboração de uma política, essen-
ciais para a Reforma Sanitária brasileira. A 8a CNS apresentou “[...] um
retrato das transformações e crises acumuladas ao longo das diversificadas e
desarticuladas políticas de saúde e educação. Mais ainda, configurava a cri-
se econômica e social que se apoiava no setor Saúde como importante gera-
dor de empregos” (Brasil, 1993, p.8).

A construção de uma política assinalada pelo processo de descentraliza-
ção da assistência e, consequentemente, dos recursos humanos que integram
os serviços, foi estabelecida na 8a CNS, a qual formatou as diretrizes e pro-
postas que foram aprofundadas na 1a Conferência Nacional de Recursos
Humanos para a Saúde (CNRHS), que acontece também em 1986 com o
tema a “Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária”. Essa
Conferência contou com cerca de quinhentos participantes, entre profissio-
nais da área de saúde, educação, trabalho e administração e usuários do se-
tor, e deu continuidade na construção de um pensamento na perspectiva do
trabalhador da saúde e questões referentes ao processo de trabalho.

A questão referente às condições de trabalho, com ênfase no setor públi-
co, volta-se para a construção de uma nova ética social que estabeleça um
compromisso mais democrático das instituições para com a sociedade, cons-
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tituindo-se uma luta no sentido de uma sociedade menos individualista e
mais justa.

A 1a CNRHS cumpriu seu papel e detalhou uma agenda para o movi-
mento da Reforma Sanitária no tocante à Política de Desenvolvimento dos
Trabalhadores para o Setor Saúde. Os debates foram marcados por uma “[...]
busca de recuperação da liberdade e cidadania: a questão da saúde torna-se
uma reivindicação popular” (Brasil, 1993, p.9), e o tema é desenvolvido em
cinco partes: “[...] valorização profissional, preparação de recursos huma-
nos, órgãos de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, organi-
zação dos trabalhadores de saúde e relação dos trabalhadores de saúde com
usuários dos serviços”.

Essa Conferência introduz uma nova discussão em torno da questão dos
trabalhadores da saúde, entretanto, estão presentes problemas de falta de
integração ensino/serviço, distanciamento das instituições formadoras da
realidade social e outros conflitos de interesse entre o sistema de saúde e o
sistema formador (Brasil, 1993). Seu Relatório “[...] passou a servir de refe-
rência de base às discussões e produções técnico-científicas que se segui-
ram” (Brasil, 2005e, p.2).

A questão da municipalização foi o tema central da 9a Conferência Nacio-
nal (CNS, 1992), voltada para a efetiva implementação do SUS. Enfatiza
como indispensável uma Política Nacional de Gestão do Trabalho, visuali-
zando a impossibilidade da implementação do SUS sem o tratamento de for-
ma ordenada de sua força de trabalho. Realizada em um momento de crise
econômica, pouco se acrescentou ao debate travado na 8a CNS em relação ao
desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Porém, a 9a CNS reafirma a
necessidade de uma política de recursos humanos para o SUS e aponta para a
necessidade de realização da 2a CNRHS (1993), para aprofundar a análise
das questões relacionadas à necessidade de universidade pública gratuita e
autônoma e à inclusão no currículo de formação de profissionais de saúde
para estágio obrigatório na rede básica de serviços, e assim, produziu um diag-
nóstico dos “[...] problemas e contradições que enfrentavam os profissionais
da área, desde a formação às precárias condições de trabalho. Estes se expres-
sariam na falta de motivação para o trabalho nas instituições públicas de saú-
de, traduzida como um descompromisso ético e social” (Brasil, 1993, p.9).

Assim, a 2a CNRHS (1993) produziu um dos mais densos e completos
documentos sobre o tema, fundamentada na constatação da ausência de uma
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política para os trabalhadores da saúde e as consequências prejudiciais para
a implementação do SUS, e indicou a necessidade de se regular imediata-
mente o artigo 200 da Constituição Federal (Brasil, 1988). A proposta da
Reforma Sanitária passa a orientar a política dos trabalhadores da saúde (de
RH), visando atender às demandas do SUS. No entanto, com o avanço do
processo de implementação do SUS, segundo Machado (2006, p.24), “a rea-
lidade que se apresenta para a área de RH remete a mais dois momentos
distintos”. Durante a década de 1990, caracterizada pela adoção dos precei-
tos neoliberais em detrimento aos da Reforma Sanitária, “transformou a
questão de RH, ao longo da década de 1990, em um enorme problema para
a Reforma Sanitária, invertendo toda a lógica preconizada no processo da
Reforma”, de serem os trabalhadores “peças-chave para a consolidação do
SUS” (Machado, 2006, p.24).

A busca pelo aprimoramento do SUS e de seus trabalhadores fortaleceu-
se na 10a CNS (1996), que priorizou debates a partir do tema “O SUS - cons-
truindo um modelo de atenção à saúde para a qualidade de vida”, e buscou
estratégias para o financiamento do Sistema. Em seu Relatório Final, ficou
estabelecido um prazo (90 dias a partir de sua publicação) para o Ministério
da Saúde elaborar, com ampla participação e discussão e aprovação pelo
Conselho Nacional de Saúde, “[...] uma Norma Operacional Básica de Re-
cursos Humanos com princípios que regulem a ação e a relação das esferas
de governo com relação aos trabalhadores no âmbito do SUS, e que inclua
uma “agenda de prioridade” para a implantação desta política” (Brasil, 2005e,
p.59).

Entretanto, foi apenas a 11a CNS (2000) que aprovou os princípios e di-
retrizes para a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB –
RH), após um intenso debate promovido durante toda a década de 1990,
envolvendo os diferentes segmentos do controle social e dos gestores para a
conformação dessa Norma, que hoje baliza os indicativos da política de re-
cursos humanos para o SUS. A elaboração da Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS) e sua regulamentação em
20045 define os princípios e diretrizes e teve como objetivo principal a cen-

5 Resolução no 330 do Conselho Nacional de Saúde, de 4 de novembro de 2003. “Princípios e
Diretrizes para a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH–
SUS)”. Esses princípios e diretrizes têm por finalidade estabelecer parâmetros gerais para a
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tralidade do trabalho, do trabalhador, da valorização profissional e da regu-
lação das relações de trabalho em saúde (Brasil, 2005c). A elaboração da
NOB/RH – SUS foi um processo democrático e descentralizado, e contou
com importante participação de trabalhadores, gestores e controle social em
suas negociações nos espaços das Conferências e do Conselho Nacional de
Saúde (Brasil, 2005d).

As dificuldades apresentadas mostram os poucos resultados alcançados
com a NOB/RH – SUS, uma vez que a política que prevaleceu nesse perío-
do foi a política neoliberal para Recursos Humanos, priorizando a privatiza-
ção por meio da terceirização de serviços, da abertura de novos cursos na
área da saúde, entre outras questões afins. O SUS necessita, portanto, da
efetividade de políticas públicas específicas e intersetoriais para assegurar a
cobertura universal e para promoção, proteção e recuperação da saúde, bem
como a valorização do trabalho como instrumento essencial da atenção à saú-
de e criação de vínculo dos trabalhadores com a população e os serviços.
Resumidamente, Machado (2006, p.25) esclarece que a década de 1990 é

caracterizada, pelo abandono da proposta de planos de carreira profissional, pela
precarização do trabalho no SUS, pela desmobilização do movimento sindical
identificado na perda da importância da negociação do trabalho no SUS, pela
pulverização das ações educativas e formativas no âmbito do SUS e pela prolife-
ração de escolas de saúde. Sem dúvida, a década de 1990 pode ser denominada
década perdida para os recursos humanos em saúde. Uma década marcada pela
insistência de consolidar o SUS sem se preocupar com aqueles responsáveis pela
produção dos serviços de saúde nas três esferas que compõem o SUS. O saldo
político é uma enorme dívida social com os trabalhadores.

Nesse contexto, a “mão de obra em saúde” proporcionada pelo aparelho
formador, voltada para o mercado de trabalho, toma uma dimensão política
e social por não ser adequada às necessidades de saúde da população brasi-
leira nem às necessidades dos serviços. Essa situação impõe o enfrentamento
de problemas e fortalece cada vez mais a pressão para a formulação de uma
política de pessoal para o setor saúde e, a partir dela, de medidas que contri-

Gestão do Trabalho no SUS, como Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação
em Saúde, no âmbito do SUS (Brasil, 2004d).
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buam na formação de profissionais que atendam às necessidades concretas
dos serviços públicos de saúde.

O trabalho na saúde compôs um dos assuntos da 12a CNS (2003). A “Saú-
de é um Direito de Todos e Dever do Estado – a saúde que temos e o SUS
que queremos”, tema central que orientou o Plano Nacional de Saúde e re-
forçou a imediata adoção da Política Nacional de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde como instrumento efetivo para a consolidação do SUS,
concluindo que essa medida trará a valorização do trabalhador e contribuirá
de maneira efetiva para a criação de vínculo entre o trabalhador e os serviços
de saúde pública (Brasil, 2005c).

O intenso exercício de democracia, historicamente vivenciado na saúde
pelos trabalhadores em todo o País, fortaleceu-se ainda mais na 3a Confe-
rência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CNGTES)
em 2003, que com o tema “Trabalhadores de saúde e a saúde de todos: prá-
ticas de trabalho, gestão, formação e participação”, estabeleceu diretrizes
nacionais para a Política de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde,
visando ampliar a participação dos trabalhadores e a corresponsabilidade no
SUS. Essa Conferência vai procurar superar os problemas e buscar soluções
concretas para resgatar e efetivar as propostas que a Reforma Sanitária tem
para os trabalhadores do SUS (Brasil, 2005c).

O ano de 2003, na análise de Ceccin (2005a, p.92), é assinalado “[...] pelo
retorno aos princípios de que saúde é um bem público e os trabalhadores que
atuam são um bem público”. Para o autor, o governo federal (governo Lula)
“[...] inaugura um novo momento para a área de RH” (2005a, p.92), para
dar execução na NOB-RH/SUS, foi criada, no âmbito do Ministério da Saú-
de, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES),
com objetivo de “implementar uma política de valorização do trabalho no
SUS e dos trabalhadores de saúde em conformidade com os seus princípios e
diretrizes” (Brasil, 2005d, p.5), passa a tratar especificamente da gestão dos
recursos humanos na dimensão do trabalho e da educação na saúde.

A criação da Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: cami-
nhos para a educação permanente em saúde e a estratégia de Polos ou rodas
de Educação Permanente em Saúde6, em 2003, assinala a valorização do de-

6 Resolução no 335, de 27 de novembro de 2003 (Brasil, 2003a).
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bate acumulado, a iniciativa e compromisso governamental, juntamente com
a pressão do controle social da saúde, apontando novos caminhos que “rom-
pem com a ideia de que o trabalhador é apenas mais um recurso de infraes-
trutura, reconhecendo-o como protagonista do processo de consolidação do
Sistema” (Brasil, 2005d, p.5). Essa ação traz “[...] esperança e confiança tanto
para aqueles que produzem os serviços de saúde para a população como para
os responsáveis pela gestão dos sistemas de saúde”, afirma Machado (2006,
p.87).

De acordo com o Relatório Final7 da 13a Conferência Nacional de Saúde
(CNS), realizada em 2007, essa Conferência “[...] se consagrou como o maior
encontro do setor saúde do planeta”, e foi uma oportunidade de fortaleci-
mento democrático dos direitos sociais e “[...] da caminhada certa e produ-
tiva do Sistema Único de Saúde rumo ao século XXI justo e igualitário” (Bra-
sil, 2008, p.9). A intenção de fortalecer os princípios da Reforma Sanitária, a
saúde como direito de Seguridade Social e elemento fundamental do desen-
volvimento social do País, a discussão esteve voltada para o tema “Saúde e
Qualidade de Vida: políticas de Estado e desenvolvimento”.

Também a 13a CNS destaca a importância de efetivar a saúde como direi-
to de todos e dever do Estado (Art. 196), assegurando a efetivação de diretri-
zes e princípios do SUS nas três esferas de governo, independente da admi-
nistração vigente, “[...] reconhecendo a diversidade populacional e suas
especificidades de gênero, etnia, raça, crença, cultura, geração, orientação
sexual, deficiências e procedências regionais, garantindo a equidade na aten-
ção integral para a formulação de políticas e ações”, apontando qualidade de
saúde e de vida (Brasil, 2008, p.71). Nesse processo, deve-se pensar na for-
mação dos trabalhadores da saúde como os protagonistas da Reforma Sani-
tária, que possuem o conhecimento, a técnica, o saber e o trabalho a serem
colocados em benefício da população brasileira.

O cumprimento da Política de Recursos Humanos para a Saúde, NOB/
RH – SUS, é amplamente discutido na 13a CNS e indica que possibilite aos
trabalhadores da saúde participar da dinâmica do trabalho, valorizando e

7 “Dos 5.564 municípios brasileiros, 4.430 realizaram suas Conferências Municipais, 77% de
todos os municípios do País. Quase cinco mil pessoas, entre gestores, trabalhadores, usuá-
rios, parlamentares e professores, na qualidade de delegados e observadores, compartilha-
ram desse encontro, o maior e mais importante para a saúde no Brasil” (Brasil, 2008, p.7).
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permitindo seu crescimento, a melhoria do serviço, além de outras questões
relacionadas. As propostas aprovadas da formação e desenvolvimento dos
trabalhadores da saúde, como já apontado, exigem responsabilidades do
Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde para
implementação da Portaria MS no 1.996/07, que disponibiliza recursos para
a educação permanente em saúde de forma descentralizada para trabalha-
dores e gestores. Entre as deliberações da 13a CNS, destacam-se algumas
que competem responsabilidades nos três níveis de governo:

Proporcionar, por meio de políticas públicas, o acesso à qualificação e ao co-
nhecimento, criando cursos profissionalizantes e ou de qualificação profissional
para todos os servidores e profissionais da rede SUS, estabelecendo uma política
de capacitação de recursos humanos, fortalecendo as Escolas Técnicas da Saúde
e transformando-as em verdadeiros centros de referência regional/estadual, fa-
vorecendo a unificação de informações estratégicas para a atuação profissional.
[...] fomentar a formação específica de gestores de saúde em instituições públi-
cas, visando à eficiência e à eficácia na gestão pública, em compatibilidade com
as necessidades do SUS, favorecendo que todos os gestores de unidades sejam
profissionais habilitados e/ou qualificados na área da Saúde para a função.

[...] constituir e implementar uma Política de Gestão do Trabalho e da Educação
Permanente em Saúde que possibilite a identificação de necessidades e potencia-
lidades loco-regionais [...], capaz de produzir mudanças na gestão, na atenção, na
formação, na participação em saúde, e modificações nos processos de trabalho no
SUS, promovendo a integração dos processos de capacitação e desenvolvimento
de recursos humanos, formando os Núcleos de Educação Permanente em Saúde,
descentralizados, numa perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e
intersetorial para todos os trabalhadores do SUS (Brasil, 2008, p.90).

As competências do Ministério da Saúde em apoiar as secretarias esta-
duais e municipais de saúde na capacitação e qualificação dos trabalhadores
da saúde, a partir das necessidades do SUS, conforme Relatório da 13a CNS
(Brasil, 2008, p.94), incluem inclusive a formação

de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, que busquem refletir
sobre as problemáticas do mundo do trabalho visando à valorização do profis-
sional e à ressignificação de suas práticas, induzindo a integralidade do cuidado
e a humanização do próprio sistema com a efetivação dos princípios e diretrizes
do SUS. Utilizar, nas atividades de educação permanente, metodologias que
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busquem propiciar a formação de sujeitos por meio do diálogo, da troca de co-
nhecimentos, da ludicidade, da afetividade e da compreensão e significação ati-
va sobre o cotidiano do trabalho para o atendimento e esclarecimento à popula-
ção, com ênfase na humanização, promoção da saúde, integralidade e,
resolutividade nas temáticas de gênero, violência, dependência química, DST/
HIV/Aids, hipertensão/diabete, saúde mental, grupos terapêuticos,
autocuidado, cidadania e outras.

No que se refere ao distanciamento da formação e prática, essa Confe-
rência apresenta como solução o fortalecimento da aproximação dos Minis-
térios da Saúde e da Educação, e dos espaços de ensino-aprendizagem den-
tro do SUS para normatizar os campos de integração/interação ensino-serviço
e incentivar a implementação e o funcionamento de ações de educação per-
manente nos municípios para campo de trabalho e de estágio dos estudan-
tes. E o fortalecimento da participação intersetorial e coletiva, contemplan-
do a representatividade e os interesses dos diversos segmentos no SUS, e o
compromisso dos gestores no processo de educação permanente dos traba-
lhadores da saúde (Brasil, 2008).

Assim, torna-se prioridade a articulação intersetorial – universidades,
cursos técnicos da saúde, serviços, gestão e controle social – na formulação
de políticas e de projetos de educação permanente em saúde que aproximem
as diferentes realidades sociais dos municípios e das regiões ao processo pe-
dagógico de formação em saúde. A introdução “de conteúdos referentes às
políticas de saúde, à humanização, à atenção básica, enfatizando a visão da
integralidade do cuidado e formando, assim, profissionais com perfil volta-
do à promoção e à atenção à saúde, e comprometidos com o SUS” (Brasil,
2008, p.95).

Deste modo, tanto o Ministério da Saúde como as secretarias estaduais e
municipais de saúde são responsáveis pela formação e qualificação perma-
nente dos trabalhadores da saúde, apontando o desenvolvimento de ações
de educação em saúde com a população a partir da realidade local e regional.
Enfim, ao retomar essa história, percebe-se que em quase sete décadas de
Conferências Nacionais de Saúde8, as propostas referentes à gestão do tra-

8 As Conferências de Saúde iniciaram em 1941, cumprindo o disposto no parágrafo único do
artigo 90 da Lei no 378, de 13 de janeiro de 1937, ora regulamentada na Lei no 8.142, de 28 de
dezembro de 1990.
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balho e da educação em saúde foram recorrentes para que os problemas que
afetam o processo de trabalho no SUS encontrassem soluções, ainda que sem
todos os avanços desejados. A falta de integração das políticas públicas, ape-
sar do excessivo debate nas Conferências, mostra, por um lado, a incapaci-
dade da sociedade atual de integrar pessoas, interesses coletivos e respeitar
culturas e diversidades com iniciativas pontuais, fragmentadas e sobrepos-
tas. Por outro, demonstra que o intenso exercício de democracia, historica-
mente vivenciado pelos atores sociais na saúde, resulta em conquistas e rea-
lizações e evidencia que o projeto da Reforma Sanitária está em movimento
e resiste ao projeto neoliberal.

A construção da Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS:
caminhos para a Educação Permanente em Saúde e a estratégia de Polos ou
rodas de Educação Permanente em Saúde é, deste modo, fruto de uma luta
coletiva e um instrumento para efetivar a Reforma Sanitária brasileira e con-
solidar o Sistema Único de Saúde.

Sua materialização exige o exercício permanente de sua defesa, cuja imple-
mentação depende das três esferas de gestão do SUS e da participação dos
órgãos de controle social da saúde, das instâncias intersetoriais e interinsti-
tucionais e da presença ativa dos atores sociais da saúde.
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