
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
YARYD, AT. Algumas reflexões sobre as políticas de saúde no Brasil. In LIVIANU, R., cood. 
Justiça, cidadania e democracia [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009. 
pp. 38-48. ISBN 978-85-7982-013-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Algumas reflexões sobre as políticas de saúde no Brasil 
 

 

Anna Trotta Yaryd 



37 
 

que promovam programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico. 

A questão encontra, portanto, amparo na própria Constituição 
Federal, porque não existe maior exclusão a ausência de um teto para 
morar. 
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Aspectos introdutórios 

O homem como espécie, e cada homem em sua individualidade, é 
propriamente insubstituível: não tem equivalente, não pode ser 
trocado por coisa alguma. Mais ainda: o homem é não só o único ser 
capaz de orientar suas ações em função de finalidades racionalmente 
percebidas e livremente desejadas, como é, sobretudo, o único ser 
cuja existência, em si mesma, constitui um valor absoluto, isto é, um 
fim em si e nunca um meio para a consecução de outros fins. É nisto 
que reside, em última análise, a dignidade humana.1 

Dignidade da pessoa humana, pois, é um valor supremo que atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais. 

Assim, princípios de soberania, cidadania e dignidade da pessoa 
humana são princípios que fundamentam o Estado Democrático de Direito 
(artigo 1º, incisos I, II e III, CF), que têm por objetivos fundamentais 
construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantindo o 
desenvolvimento, na busca pela erradicação da pobreza e da 
marginalização, promovendo o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer 
outras formas de discriminação. Não se há de conceber a dignidade da 
pessoa humana, sem garantia do direito à vida, e, por consequência, do 
direito a uma vida saudável. E também não se há de conceber uma 
sociedade livre, justa e solidária, sem a participação de cada cidadão, da 
sociedade e do Estado, todos em esforço conjunto, para garantir que não 
haja excluídos, marginalizados, miseráveis; onde os direitos humanos 
superem o plano das ideias; onde não haja preconceitos de qualquer espécie 
ou forma de discriminação, muito menos pela condição especial dos 
portadores de deficiência física, de transtornos mentais ou qualquer outro 

                                                 
1 COMPARATO, FÁBIO CONDER, Fundamento dos direitos humanos, Cultura dos 
Direitos Humanos, Maria Luiza Marcilio e Lafaiete Pussoli (orgs.), LTr, pp. 72-73. 
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tipo de limitação por problemas de saúde, e menos ainda, pela ausência ou 
inadequação de medicamentos e tratamentos imprescindíveis à saúde, de 
modo que toda pessoa humana possa exercer seus direitos de cidadania. 

Caracterização do direito à saúde 

A Constituição Federal de 1988, em seu título II,2 contemplou um 
elenco bastante amplo de direitos e garantias fundamentais, na esteira de 
seu reconhecimento e afirmação no curso da historia. Foram estatuídos os 
tradicionais direitos à vida, liberdade e propriedade,3 bem como os direitos 
políticos, sociais, econômicos e culturais, com a inclusão ainda de alguns 
dos direitos decorrentes das novas reivindicações do gênero humano, 
como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 
qualidade de vida.4 

Mas, ao contrário dos direitos individuais, que constituem direitos a 
abstenções do Estado, os direitos sociais referem-se a prestações do Estado, 
requerendo um dar ou fazer estatal para seu exercício, e impondo a 
realização de políticas públicas, isto é, de um conjunto sistematizado de 
programas de ação governamental.5 A Constituição de 1988 incorpora 
claramente esse caráter do direito à saúde quando, no artigo 196, estabelece 
que ele será “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças, de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
Além disso, outros dispositivos da Constituição também impõem 
obrigações ao Estado nesse campo, como o artigo 23, II, que estabelece 
como competência comum dos entes federativos “cuidar da saúde”, e o 
artigo 24, XII, que inclui no âmbito da competência concorrente a 
legislação sobre “proteção e defesa da saúde”. 

Portanto, o direito à saúde foi constitucionalizado, em 1988, como 
direito público subjetivo a prestações estatais, ao qual corresponde o dever 
dos Poderes Públicos desenvolverem políticas que venham a garantir esse 
direito, sendo tal forma de constitucionalização o ponto de partida para 

                                                 
2 Arts. 5º a 17, da CF. 
3 O direito de propriedade deve atender à sua função social (art. 5º, XXII e XXIII, da CF). 
4 A Constituição de 1988 destinou um capítulo próprio aos direitos sociais (capítulo II do 
título II) e, mais adiante, inseriu um título especifico sobre a ordem social (título VIII). 
5 Alexy, 1985; Canotilho, 1998. 
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analisar a eficácia e a aplicabilidade do direito à saúde, examinando sua 
exigibilidade judicial. 

A grande verdade é que quando nos deparamos com direitos sociais, 
econômicos e culturais de natureza prestacional, muitas vezes, eles deixam de 
se concretizar, muito embora sejam veiculados em dispositivos que apresentam 
a mesma estrutura lógico-normativa das demais regras definidoras de direitos, 
comportando aplicação direta e imediata, em razão do injustificado 
desperdício da enorme potencialidade de preceitos aptos a proporcionar o 
desfrute de bens e interesses de proveito individual e coletivo.6 

Entretanto, quanto ao direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal, 
assentando tratar-se de direito público subjetivo que “representa 
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 
pela própria Constituição da República (art. 196)”, já se posicionou no 
sentido de que: “traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem garantir aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o 
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 

O direito à saúde – além de qualificar-se como fundamental que 
assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional”.7 

Realmente, por muito tempo, de uma maneira geral, todos os 
preceitos que consagraram direitos sociais da pessoa humana foram 
relegados à condição de meras normas de cunho programático, nas quais  

o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, 
determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para 
serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 

                                                 
6 BARROSO, LUIS ROBERTO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas — 
limites e possibilidades da Constituição Brasileira, Renovar, 5ª ed., p. 148. 
7 STF, RE 273.834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.10.2000, DJU 02.02.2001, Ement. 
2017-19. 



41 
 

jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas 
atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.8 

Porém, estando inegavelmente revestidas de juridicidade e do efeito 
derrogatório em relação aos atos que lhes sejam contrários,  

além de constituírem princípios e regras definidoras de diretrizes para 
o legislador e a administração, as ‘normas programáticas’ vinculam 
também os tribunais, pois os juízes têm acesso à constituição, com o 
consequente dever de aplicar as normas em referência (por mais geral 
e indeterminado que seja o seu conteúdo) (...).9 

Saúde como política social no Brasil e o papel do estado 

A saúde, desde a sua gênese, foi formulada de forma mercantilizada, 
vinculada ao mundo do trabalho, e, mesmo no mundo do trabalho, com uma 
certa discriminação, uma vez que ela não foi concebida para todos. 

Assim eram as Caixas de Aposentadorias e Pensões, previstas na Lei 
Elói Chaves – 1923 (CAPS), que se destinavam às regiões urbanas, 
enquanto a maior parte da população brasileira encontrava-se na zona rural. 

Na década de 30, a constituição dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões (IAPs) por categoria profissional, a partir da fusão das CAPs, 
simplesmente acentua o espaço para a mercantilização da saúde, 
instituindo-se no sistema previdenciário duas modalidades de provimento 
da assistência médica para os trabalhadores formais e urbanos: uma 
estruturada através de serviços próprios e outra modalidade que privilegiava 
a compra de serviços de terceiros, ambas financiadas através de desconto 
compulsório na folha de salário. 

Em 1966, após o Golpe Militar, ocorre a reunificação do IAPs, com a 
prevalência da modalidade que contemplava a compra de serviços de 
terceiros, aqui, a origem do setor privado de saúde no Brasil. 

Vale dizer: através de uma política de Estado é que se lançam as 
bases para criação do setor privado de saúde no Brasil, financiado através 

                                                 
8 SILVA, JOSÉ AFONSO DA, Aplicabilidade das normas constitucionais, Malheiros, 3ª 
ed., p. 138. 
9 CANOTILHO, J.J. GOMES, Direito constitucional e teoria da Constituição, 7ª ed., 
Coimbra, Almedina, p.1180. 
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da contribuição de empregados e empregadores geridos exclusivamente 
pelo Estado. 

Assim, em tempo algum a saúde foi concebida para abarcar a 
totalidade da população brasileira, e justamente por isso, por nunca termos 
praticado esta concepção universalista, pagamos o tributo desta cultura 
política na atualidade, que é denunciado como um problema estrutural da 
política de saúde no Brasil. 

É fato que a Constituição de 1988 rompe com a concepção até então 
vigente nas políticas de saúde ao contemplar o conceito de seguridade em 
substituição ao conceito seguro, com um Capítulo voltado exclusivamente à 
Seguridade Social, abarcando saúde, previdência e educação, com 
acentuada inspiração no Welfare State europeu. 

Concebendo a saúde como um direito social a ser provido pelo 
Estado, de forma universal e igualitária, implica necessariamente sua 
desmercantilização. Entretanto, ao proclamar um novo status para a saúde, 
não prove as bases materiais para implementá-la de forma condizente com 
sua nova situação, constituindo essa implementação o grande desafio frente 
à exclusão do acesso aos serviços de saúde de significativa parcela da 
população. 

Apesar de todos os avanços desse processo, a assistência à saúde no 
Brasil continua caracterizada por um sistema dual, com traços e 
vinculações institucionais distintos: o primeiro, de caráter contributivo, 
vinculado ao setor privado de prestação de serviços comprados pelo Estado 
para atender à demanda dos segmentos vinculados formalmente ao mercado 
de trabalho, e financiados com recursos da previdência social; o segundo, 
financiado com recursos do orçamento fiscal destinados ao Ministério da 
Saúde, vinculados aos serviços estatais de saúde, cobrindo os 
procedimentos de menor densidade tecnológica, a atenção primária para a 
população excluída do mercado, assim como aqueles de maior e mais 
complexa densidade tecnológica, para os segmentos mais ricos da 
população, uma vez que os setores privados de prestação de serviços 
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médicos e de cobertura assistencial não arcam com os custos desses 
procedimentos por serem extremamente elevados.10 

Temos, ainda, que ao promover a regulação do setor privado da 
saúde, ocorrida somente em 1998, o Estado brasileiro promoveu uma 
regulamentação meramente da perspectiva do consumidor, completamente 
à margem do Sistema Único de Saúde, resultando num processo produtor 
de iniquidades, e de um cinismo social sem par, caracterizando um 
paradoxo social expresso por “uma universalização que é seletiva”. 

Nas palavras do professor Francisco de Oliveira, “a área da saúde, 
nesse passo, espelha o Estado de Mal Estar Social vigente no Brasil”. 

De um lado, cerca de 40 milhões que constituem a parcela dos 
incluídos, com acesso a uma rede de serviços de saúde subsidiada de várias 
formas pelo Estado, e que nos segmentos de ponta é tecnicamente 
comparável à dos países desenvolvidos que destinam muito mais recursos 
financeiros para o setor saúde, e, no outro extremo, a grande massa de 
excluídos, com precário acesso a um sistema de saúde já deteriorado em 
função do relativo desinvestimento público no setor e do desequilíbrio entre 
a demanda e a oferta de serviços, e que também apresenta disparidades e 
problemas na qualidade da assistência prestada. 

Não é por menos que, muito embora o arcabouço legal básico da área 
da saúde tenha sido concluído dois anos após a promulgação da 
Constituição, com instrumentos legais complementares: a Lei 8080/90, 
voltada para a organização dos serviços de saúde, sua direção, gestão e 
competências dos diferentes níveis de governo, e a Lei 8142/90, que enfoca 
mecanismos de participação comunitárias na gestão e as transferências de 
recursos financeiros, tornando-a primeira, e até meados da década de 1990 a 
única, dentre as áreas sociais, a ter completa a sua regulamentação legal 
após a promulgação da Constituição, suas consequências não tenham 
surtido os efeitos previstos e desejados em grau de velocidade compatíveis 
com as exigências para a estruturação do SUS. 

                                                 
10 ELIAS, PAULO EDUARDO “Estrutura e organização da atenção à saúde no Brasil” – 
São Paulo: Cortez Editora/Cedec, 1996, pp.57-117. 
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Somando-se a isso, temos a onda econômica neoliberal, originada na 
década de 80 nos países centrais, que se dissemina pelo mundo capitalista, 
alcançando os países periféricos, entre os quais o Brasil. 

Promove-se, então, a difusão de uma nova concepção de políticas 
públicas, em que estas perdem suas identidades sob o domínio da política 
macroeconômica, resultando no abandono de seus objetivos igualitários, 
generalizando-se o abandono do welfare state pela eficiência, 
competitividade e equilíbrio econômico. 

Não se pensa mais no Estado prestador de serviços, mas sim no 
Estado que estimula, que ajuda e subsidia a iniciativa privada. 

Desta forma, a temática da Saúde é reuniversalizada, agora, porém, 
através de uma vertente predominantemente economicista e no âmbito das 
mudanças da nova ordem econômica mundial, em que às políticas sociais 
resta apenas o caminho da eficiência e da privatização. 

Desde então, sob o discurso de promover o ajuste da economia e da 
maior eficiência, vem o poder público inovando na busca de soluções para 
os problemas de saúde, resultando em experiências criativas, algumas delas 
ocorrendo totalmente à margem do SUS, tal como oficialmente definido. 

Da terceirização 

A Constituição Federal, é bem verdade, faz referência à possibilidade 
de serem os serviços públicos de saúde prestados por terceiros, que não a 
Administração Pública, estabelecendo, no artigo 199, parágrafo 1º, que  

as instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

Entretanto, é importante realçar  

que a Constituição, no dispositivo citado, permite a participação de 
instituições privadas ‘de forma complementar’, o que afasta a 
possibilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de 
saúde, como um todo, de tal modo que o particular assuma a gestão 
de determinado serviço. Não pode, por exemplo, o Poder Público 
transferir a uma instituição privada toda a administração e execução 
das atividades de saúde prestadas por um hospital público ou por um 
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centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar instituições 
privadas para prestar atividades-meio, como limpeza, vigilância, 
contabilidade, ou mesmo determinados serviços técnico-
especializados, como os inerentes aos hemocentros, realização de 
exames médicos, consultas, etc.; nesses casos, estará transferindo 
apenas a execução material de determinadas atividades ligadas ao 
serviço de saúde, mas não sua gestão operacional. 

A Lei nº 8.080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, 
prevê, nos arts. 24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a 
quando as disponibilidades do SUS ‘forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área’, hipótese em 
que a participação complementar deverá ‘ser formalizada mediante contrato 
ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público’ (entenda-
se, especialmente, a Lei nº 8.666, pertinente a licitações e contratos). Isto 
não significa que o Poder Público vai abrir mão da prestação do serviço que 
lhe incumbe para transferi-la a terceiros; ou que estes venham a administrar 
uma entidade pública prestadora do serviço de saúde; significa que a 
instituição privada, em suas próprias instalações e com seus próprios 
recursos humanos e materiais, vai complementar as ações e serviços de 
saúde, mediante contrato ou convênio.11 

Os governantes, no entanto, no afã de efetivar as almejadas reformas 
e sob o impulso dos tecnocratas, acabam, por vezes, por atropelar o direito 
positivo, criando fórmulas inéditas de parcerias, invertendo o velho 
princípio da legalidade, segundo o qual a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite. 

Mas a inovação não pode preceder a elaboração legislativa, sob pena 
de ruir o Estado de Direito. 

No direito administrativo brasileiro, se a Administração Pública 
quiser criar figuras contratuais novas, tem que procurar seu fundamento no 
direito positivo, não sendo possível pura e simplesmente ignorar o regime 
jurídico de direito público, sem que se promovam as alterações legislativas 
necessárias a essa finalidade. 

                                                 
11 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. p. 186. 
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A legalidade, como princípio de administração, significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não 
se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-
se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I, do parágrafo 
único do art. 2o da Lei 9784/99. Com isso, fica evidente que, além da 
atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a 
observância dos princípios administrativos”.12 

Conclui-se, pois, que não basta cumprir a lei, simplesmente na frieza 
do seu texto. É preciso atendê-la na sua letra e no seu espírito, razão pela 
qual a administração deve ser orientada pelos princípios do Direito e da 
Moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o conveniente ao bem 
comum, supremo e único objetivo de toda a ação administrativa. 

A implementação do projeto de terceirização na área da saúde, 
consubstanciado na transferência de bens e recursos públicos para entidades 
privadas que se disponham a, mediante a celebração de convênio, contrato 
de gestão, ou termo de parceria, a prestarem os serviços que seriam de 
incumbência do Estado, através do Sistema Único de Saúde- SUS, exige 
muita cautela, quer porque essa providência não atende ao interesse 
coletivo, quer porque, e, principalmente, colide frontalmente com os 
princípios e regras da Constituição da República e da Lei Orgânica da 
Saúde que regem a promoção do direito à saúde através do SUS, seja por 
vícios relativos ao próprio conteúdo da medida, seja pela falta de 
observância dos procedimentos formais de gestão do SUS. 

Mas não é só. Esses procedimentos, evidentemente sujeitam o 
patrimônio do SUS a graves danos, ao afastarem a licitação para seleção das 
parceiras, e a contratação por concurso. Inclusive, possibilitam a 
subcontratação de pessoal e de serviços, com a fixação de salários ao bel 
prazer, sem respeito aos austeros princípios da administração pública, essa 
situação que desmantela a estruturação das carreiras públicas, bem como 
qualquer plano de cargos e salários, e cria a balbúrdia nas relações de 
trabalho e na organização dos serviços, rasgando o princípio da legalidade 

                                                 
12 MEIRELLES, Hely Lopes – in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82. 
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administrativa, com a quebra da isonomia e afronta aos artigos 37, caput e 
inciso X e 39, caput e § 1º. 

Investir-se na iniciativa privada no papel de protagonista, deixando 
de investir na ampliação da rede própria e por vezes se demitindo do 
serviço que vinha prestando, efetivamente confronta o texto constitucional e 
a Lei Orgânica da Saúde. 

Conclusões 

Efetivamente os dilemas da saúde não se encontram na antinomia 
Estado/mercado ou mesmo no público/privado, mas em revestir a ação 
política na saúde de um projeto capaz de efetivamente enfrentar a 
desigualdade e exclusão sociais, com a prevalência do interesse público na 
condução política do Estado, e introdução de mecanismos reais de controle 
social sobre os serviços de saúde, sejam eles estatais ou privados. 

Diante de uma sociedade desigual e com alto grau de exclusão como 
a brasileira, o tratamento da saúde como política social exige a sua 
organização de modo a incorporar na formulação e na efetivação das ações, 
medidas voltadas para a superação deste quadro social, e não apenas 
aquelas tecnicamente dirigidas para a preservação e a recuperação da saúde 
em abstrato. 

É necessário produzir uma reforma do Estado orientada pela 
articulação da razão econômica com as necessidades sociais, geradora de 
um processo estável e contínuo de inclusão social, e, principalmente, 
estabelecer políticas de saúde como políticas de Estado, isto é, imunes em 
suas estruturas às naturais instabilidades da alternância de governos, com o 
efetivo e eficiente aproveitamento do que já existe, prezando pela 
continuidade nas ações de saúde. 

Além disso, implementar um processo de descentralização que 
potencialize a democratização das ações de saúde, considerando-se que o 
tratamento do problema a partir do Município pode favorecer a integração 
das políticas públicas de desenvolvimento urbano, além de promover ações 
no sentido da desmercantilização da produção de serviço de saúde são 
medidas necessárias para que se tenha condição de oferecer um atendimento 
compatível com a dignidade humana e com a vida como valor essencial. 
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No processo de terceirização, é importante observar a necessidade da 
definição das áreas necessitadas de reforço privado e da especialidade a ser 
contratada, cabendo às Secretarias de Saúde providenciar a contratação, 
sempre através de processo adequado, visando a complementação a oferta 
com serviços privados, sempre depois de utilizada toda a capacidade 
instalada dos serviços públicos de saúde. 

Finalmente, na acentuada oposição entre os tecnocratas e os 
burocratas, precisamos equalizar a aplicação dos princípios da eficiência e 
da legalidade, com o fim de não permitir que a privatização represente 
única e exclusivamente o anseio de fugir ao regime jurídico de direito 
público, sob o pretexto de ineficiência da Administração Pública. 




