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6. O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL:  
UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

Liliana Angel Vargas1

INTRODUÇÃO

Refletir sobre o direito à saúde no Brasil devia ser um exercício diário dentro 
das agendas políticas, acadêmicas e econômicas locais, na medida em que nos 
coloca à frente do espelho que, como em um passe de mágica, reflete os diversos 
momentos pelos quais o país tem passado. Situação que ocorre numa trajetória 
marcada por tensões e conflitos resultantes da opção de manter-se acumulada uma 
dívida social interna com grandes contingentes da população e de se garantirem 
privilégios a uma elite minoritária. Elite esta que explora, humilha e se apropria, 
sem nenhum constrangimento, da acumulação decorrente do processo de pro-
dução de riquezas no país.

Este texto não pretende, portanto, apresentar grandes novidades, pois as 
condições de vida e a postura do Estado perante à garantia dos direitos sociais, 
entre eles o direito à saúde, são por todos nós conhecidos, mas pretende reforçar 
a necessidade de estarmos sempre atentos e dispostos a refletir sobre a necessi-
dade de superarmos a ideia de impotência perante um status quo, injusto, insa-
tisfatório e excludente.

É importante dizer, no entanto, que o caso brasileiro de omissão ao reco-
nhecimento dos direitos sociais está diretamente relacionado a dois vetores que 
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se tencionam entre si, concomitante e permanentemente: a formação de sua 
estrutura social nas bases da cultura e sociedade escravocrata, desde a ocupação 
de seu território pelos europeus no século XVI, e a necessidade de cumprir com 
a bula de um processo de globalização contraditório e excludente.

Essas tensões têm gerado um modelo de sociedade ao serviço do autorita-
rismo e do estabelecimento de relações hierarquizadas, preconceituosas, abusi-
vas que não deixam espaço à convivência e ao agir coletivo e solidário, uma vez 
que não é possível incorporar-se a ideia de direito no cerne de uma sociedade 
profundamente desigual.

Portanto, este capítulo se propõe a refletir sobre os caminhos tortuosos per-
corridos no Brasil, para o reconhecimento e garantia dos direitos da população, 
mesmo quando estes fazem parte do texto constitucional desde 1988. Nessa tri-
lha, revisaremos a garantia, ou melhor, os obstáculos para a garantia do direito 
à saúde da população, e as ameaças reais, na atual conjuntura política, de seu 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Foi essa urgente necessidade de posicionamento social em torno à defesa do 
SUS, que serviu de tema central do 12° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 
realizado no Rio de Janeiro, de 26 a 29 de julho de 2018, sob o título “Fortalecer 
o SUS, os Direitos e a Democracia”. Com o slogan “nenhum direito a menos”, esse 
importante fórum acadêmico e político se posicionou a favor de se defender o SUS, 
por sua intrínseca relação com a garantia do direito à saúde no país.

Dessa forma, e apoiado em fontes bibliográficas de reconhecidos autores na 
área da política de saúde, este texto é um convite a revisitar a grande conquista 
que significou o fato do direito à saúde fazer parte do legado da Constituição de 
1988. E, motivados por essa determinação política jurídica e legal, que possa-
mos resgatar o ânimo para defender com paixão o direito à vida e o direito a ter 
direitos na sociedade brasileira.

A DIFÍCIL TRAJETÓRIA DOS DIREITOS NO BRASIL

Embora a noção de direito devesse ser inerente à própria existência humana, 
os caminhos percorridos pela humanidade para o reconhecimento de seus 
direitos têm ocorrido em trilhas e em tempos diferentes, com entendimentos 
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diferenciados quanto à intrínseca relação entre esses direitos, com a dignidade, 
o respeito e a liberdade para viver.

Após longas jornadas, nas quais, longe da noção de direito, o que se expan-
dia era a submissão e a meritocracia, alimentadas tanto pela igreja, como por 
diferentes regimes e sistemas de governo, em 10 de dezembro de 1948 ocorreu, 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a promulgação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. A Declaração partiu do reconhecimento de 
que a dignidade, a justiça e a liberdade humanas são fundamentais para afastar 
os povos da barbárie e aproximá-los da paz.

Desde então, uma série de avanços e retrocessos tem marcado a distância 
entre a retórica que envolve o tema e a realidade vivida e sentida por enormes 
contingentes da população, em diversas escalas territoriais. Há muitos habitan-
tes do planeta Terra que, em pleno século XXI, sequer sabem da existência de 
um documento que trate desse assunto. E poucos têm vivido a experiência pes-
soal e coletiva de reconhecimento de seus direitos de existência civil, política e 
social, particularmente em contextos demarcados pelas grandes contradições 
do mundo globalizado.

Num país como o Brasil, que tem atravessado séculos de dominação, a partir 
da chegada dos europeus no século XVI no seu território, podemos identificar 
diversas fases de negação dos direitos a seus habitantes. Tais fases vão da estru-
turação de uma sociedade escravocrata que formalmente se encerrou no início 
do século XIX, embora alguns de seus tentáculos sobrevivam até hoje, ao totali-
tarismo vivido por duas décadas no século XX, até a atual dependência, em sua 
condição de economia periférica, às leis do mercado e da globalização.

Essas situações foram deixando pouco espaço, de tempo e de vida, para 
que sejam respeitados, de fato, os direitos reconhecidos universalmente como 
Direitos Humanos, inclusos aqueles que fazem parte do pacto social selado em 
sua Constituição de 1988, reconhecida como Constituição cidadã.

Marcas dessa trajetória se expressam dentro de uma gritante e estrutural 
desigualdade social, que coloca o país como referência vergonhosa de uma rea-
lidade que se alastra ao longo do tempo e que se perpetua, ao naturalizar-se a 
omissão do Estado, de sua condição de responsável direto de prover medidas 
concretas para o enfrentamento e a superposição de injustiças a que está sub-
metida a sociedade brasileira.



110

Assim, o Brasil abre espaço para que, concomitantemente, habitem em seu 
território uma pequena parcela de população com acesso a benefícios e privilégios 
da acumulação da dinâmica social equiparados ao século XXI, enquanto gran-
des parcelas ficam periféricas e excluídas de qualquer favorecimento real. E isso 
ocorre dentro de um sistema no qual muitos daqueles que sustentam a concen-
tração e expansão do capital com sua força de trabalho são “esquecidos” na hora 
de distribuir socialmente as vantagens do “desenvolvimento” e da acumulação.

Isto, para além de tratar-se de uma injustiça social, ao provocar segregação 
e desfavorecimento material, expressa também a ausência do reconhecimento da 
dignidade e condição de cidadãos deste país. Importante frisar que em nenhum 
desses dois casos pode-se falar em direitos, nem em cidadania, mas de privilégios 
e dádivas, que são condições da não cidadania.

Dessa forma, torna-se sempre atual o alerta que Celso Furtado (1973) nos 
fez em seu livro “O Mito do Desenvolvimento Econômico”. Ele aponta que, no 
Brasil, o mito do desenvolvimento econômico ocorre a partir do momento em 
que se criou um nível de desenvolvimento do qual a maior parte da sua popula-
ção não conseguia participar, nem ter acesso.

O maior problema é que as possibilidades de superar essas iniquidades ficam 
cada vez mais incertas dentro do Estado contemporâneo, submetido às regras 
impostas pela globalização, em que não se valoriza o público e se geram tensões 
e contradições na governabilidade desse Estado.

Nesse contexto,

[...] a política pública neoliberal enfatiza o mercado; nela, o governo deve 
intervir na sociedade apenas para remover obstáculos ao crescimento. Como 
se acredita que a maioria desses obstáculos reside no setor público, ou nas 
estruturas regulatórias implementadas pelo governo, desregulamentação e cor-
tes nos gastos públicos são instrumentos essenciais para esse tipo de governo 
(PIERRE, 2016, p. 43).

Podemos afirmar, portanto, que a garantia dos direitos no Brasil tem seguido 
caminhos tortuosos e difíceis, tensionados entre avanços e retrocessos. Os pri-
meiros, mais palpáveis no campo da retórica, e os segundos, mais sentidos no 
âmbito do viver cotidiano. No entanto, é preciso reconhecer que importantes 
conquistas também fazem parte dessa história, principalmente, a partir de sua 
redemocratização, em meados da década de 1980.
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No entanto, a indefinição de um novo contrato social pactuado entre o Estado e 
a sociedade brasileira nos remete a uma interminável transição democrática, na 
medida em que a cultura política herdada ao longo da história do país tem-nos 
impedido de vivenciar de fato os reais alcances de uma verdadeira democracia, 
organizada a partir do consenso e dos pactos sociais. (VARGAS, 2001, p. 190).

Assim, o horizonte da garantia dos direitos no Brasil continua nebuloso e 
incerto, particularmente, em tempos de crises – seja econômica, política e/ou 
socioambiental – sustentadas por uma profunda crise ética. A partir dessa crise 
ética se abriu espaço à corrupção e às mais diversas formas de segregação e exclu-
são social, na medida em que pessoas, assim como seus direitos, seus sonhos e 
sua dignidade se transformaram em meras mercadorias, cuja cotação está dada 
dentro das leis do mercado global e local.

O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL, UMA CONQUISTA 
INACABADA...

No campo da saúde, onde se expressam de forma clara as contradições da 
dinâmica social, se revela que a maior carga de vulnerabilidade e risco se loca-
liza principalmente naqueles que estão à margem do processo produtivo e em 
sistemas não democráticos. Portanto, a análise dos direitos humanos é condição 
sine qua nom para que se possa identificar o peso que tem o não reconhecimento 
desses direitos na ocorrência de processos de adoecimento e morte da população.

Essa população, que deveria ser na verdade o alvo principal de políticas de 
saúde capazes de diminuir e controlar esses riscos, é, muitas vezes, esquecida 
dentro de um processo perverso e conservador de se fazer política pública.

Segundo Oliveira et al. (2017, p. 21), “as políticas e programas de saúde têm 
a capacidade de promover ou violar os direitos humanos, incluindo o direito à 
saúde, dependendo da forma como são concebidos ou executados”. Para estes 
autores, as violações aos direitos humanos, a discriminação na hora de prestar 
serviços de saúde, as omissões e o não respeito às necessidades dos usuários vio-
lam os direitos humanos fundamentais. Portanto, o setor saúde deve promover 
melhorias, tanto na sua competência como na sua sensibilidade para lidar com 
os direitos da população.
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É importante frisar que uma longa trajetória tem sido percorrida na con-
quista dos direitos sociais, entre eles o direito à saúde. Assim, no contexto inter-
nacional, foi na Constituição da República Italiana, em 1948, que, pela primeira 
vez no mundo, se reconheceu o direito à saúde como um direito social da popu-
lação daquele país, o qual se encontra vigente até os dias de hoje.

Outros instrumentos jurídicos posteriores e com décadas de distância da 
Constituição Italiana reconheceram o direito à saúde como um direito fundamental e 
necessário para o desenvolvimento social e econômico da população. Podemos citar, 
dentre outros, a Carta Social Europeia de 1961, revisada em 1996, a Constituição 
Portuguesa de 1976, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981, 
o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1988 e 
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Esta última representou uma nova possibilidade de pactuação político-
-social para o Brasil, num momento em que o país retomava sua democracia e, 
portanto, se abriam novas possibilidades de reescrever sua história, a partir de 
um profundo sentimento de conquista coletiva e de esperança no futuro.

Assim, embora com 40 anos de atraso em relação à Constituição italiana, 
no Brasil, o campo da saúde ganhou destaque no texto constitucional de 1988, 
quando, em seu artigo 196, se estabeleceu que “a saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, 
p. 104). Embora seja importante arcabouço jurídico-legal, três décadas depois 
de sua promulgação continua sendo uma utopia no horizonte dos brasileiros.

No entanto, é importante chamar a atenção sobre as claras e legítimas rela-
ções que se estabeleceram desde então a partir dessa decisão constitucional. Uma 
delas é a relação entre democracia e saúde, na medida em que foi na retomada da 
democracia que ocorreu a possibilidade de que um projeto de interesse comum 
tão ousado, cuja base é o reconhecimento da saúde como direito social, ganhasse 
espaço dentro da Carta Constitucional.

Também ficou clara a associação entre esse direito e a necessidade da ação 
intersetorial, para, a partir do agir articulado entre as políticas públicas, se garantir, 
de fato, o direito à saúde. Outra relação palpável é aquela que se estabeleceu entre 
a saúde e a qualidade de vida, sendo a segunda condição sine qua non da primeira.
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Com base nesse entendimento, nos identificamos com Loureiro et al. (2016), 
ao apontarem que a democracia deve estar orientada por três princípios fun-
damentais: em primeiro lugar as decisões do governo devem ser emanadas do 
sentir e da vontade popular, pois é aí que se concentra a soberania; em segundo 
lugar, deve prever a prestação de contas por parte de seus governantes, tanto por 
seus atos como por suas omissões e, em terceiro lugar, a atuação do Estado deve 
estar direcionada à defesa dos direitos básicos da população, tanto os individu-
ais como os coletivos.

Portanto, podemos deduzir que uma proposta tão ambiciosa e inovadora 
dentro dos padrões brasileiros, como a de elevar constitucionalmente a saúde 
ao patamar de direito social, só poderia ser possível de concretizar-se dentro do 
regime democrático do Estado de Direito e com a participação massiva de sua 
população. Talvez seja por conta das ameaças sofridas por este Estado democrá-
tico que muitos gargalos ainda devam ser superados para sua real concretização.

É importante lembrar que, na sua origem, o sistema de saúde brasileiro 
se estruturou através da Lei 6.229 de 1975, em pleno regime ditatorial, com as 
seguintes características: centralizado no Ministério da Saúde; polarizado em 
ações preventivas e curativas e sem contar com a participação da comunidade. 
Nesse design, se determinou como hegemônica a figura do médico e o hospital 
como o local onde as ações de atenção à saúde deveriam ser realizadas, o que 
trouxe para o setor a definição de práticas hierarquizadas e fragmentadas, de 
alcance individual e curativo. Nessa estrutura, se desconsideraram a forma como 
os determinantes sociais, tanto do ponto de vista econômico, como cultural e 
socioambiental, interferiam diretamente na ocorrência do processo saúde-doença.

Ao Movimento Sanitário formado no final da década de 70, coube assu-
mir o desafio de, se não romper, ao menos criar fissuras dentro dessa raciona-
lidade reducionista e pouco resolutiva da complexa realidade sanitária do país. 
E, portanto, propôs que a saúde tivesse um entendimento ampliado, no intuito 
de superar as visões reducionistas, que até então tinham servido de base para a 
formulação da política de saúde no país.

Na proposta do Movimento Sanitário, a saúde passa a ser entendida como 
decorrente de acesso a condições de vida dignas, isto é, a condições de acesso à 
educação, ao transporte, ao lazer, à habitação, à renda, ao meio ambiente e acesso 
aos serviços de saúde. Esse conceito ampliado também expressa a complexidade 
embutida, tanto na noção, como na operacionalização da garantia do direito à 
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saúde, ao pressupor a necessidade de uma ação colegiada e coletiva de corres-
ponsabilidade entre Estado e Sociedade.

Assim, quando o Movimento Sanitário propõe um conceito ampliado de saúde, 
legitimado na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, cria-se uma rela-
ção indissolúvel entre a saúde da população e o patamar de cidadania definido 
pelo pacto social estabelecido entre Estado, governo e sociedade (GARBOIS, 
VARGAS e CUNHA, 2008, p. 29).

Foi com base nesse conceito ampliado de saúde que ocorreram as grandes 
mudanças dentro do setor, das quais podemos mencionar, entre outras: a proposta 
de uma visão plural e não linear sobre a ocorrência do processo saúde-doença; a 
valorização da Atenção Básica como porta de entrada ao sistema; a necessidade 
de uma intervenção intersetorial para, de fato, se trabalhar na promoção da saúde 
da população e não mais exclusivamente na prevenção da doença.

É importante frisar, no entanto, que os maiores avanços ocorreram na retó-
rica progressista dessa proposta, já que problemas estruturais da sociedade bra-
sileira, tais como a gritante desigualdade social entre seus habitantes e a pouca 
vontade política comprometida com a mudança, não sofreram praticamente 
nenhuma alteração. Portanto, continuam deixando um lastro de injustiça e de 
exclusão social, situações que também comprometem as possibilidades de se 
viabilizar o direito à saúde.

Nesse contexto, afasta-se a possibilidade real de encontrar soluções aos graves 
problemas sanitários do país e se abre espaço para que medidas compensatórias 
ajudem a controlar as tensões e os conflitos sociais. Essas medidas se baseiam em 
migalhas oferecidas à população através de políticas populistas, assistencialistas 
e focalizadas, as quais deram origem a um emaranhado de programas e ações, 
muitas vezes, superpostos e desconexos entre si. E, por isso, fragmentam ainda 
mais a atenção à saúde, que mantém inalterada uma “(des)ordem social” que 
parece estabelecida para que nada mude.

Portanto, concordamos com Santos (2010) quando aponta que:

Um Estado desigual, que aprofunda as diferenças de classe e procura com-
pensá-las com simples medidas assistenciais (mínimos existenciais), longe da 
promoção social, é um Estado que não opta pelo desenvolvimento das poten-
cialidades e do crescimento da pessoa como ser humano, para que venha a ser 
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participante, critica, agente de mudanças individuais e sociais, entre elas a de 
sua própria saúde (p. 35).

Dentro de uma perspectiva otimista, esperamos que uma nova consciên-
cia se instale no Brasil, dentro da perspectiva da saúde como produção social e 
somente possível a partir de um pacto social em que se respeitem as diferenças, 
se reconheçam as iniquidades e se construam, de forma coletiva e plural, novas 
trilhas no caminho do direito à saúde.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): UM IMPORTANTE 
ATOR NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
NO BRASIL

A partir da Constituição de 1988, também se estruturou um novo sistema 
de saúde no Brasil, criado a partir de seu Artigo 198 e regulamentado a partir 
das leis orgânicas da saúde: Lei 8.080 e Lei 8.142, de 1990.

A previsão legal é de que as ações e os serviços públicos de saúde passem a 
integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;

III – participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes (BRASIL, 1988, p. 104).

No artigo 7º da Lei 8.080/90, foram definidos os princípios, aqui entendi-
dos como fundamentos éticos da proposta do SUS, sendo importante destacar 
a universalidade e a igualdade no acesso ao sistema. Esse destaque é proposital 
para chamar atenção no sentido de que esses dois princípios pressupõem o equa-
cionamento das desigualdades sociais. De fato, somente em sociedades menos 
desiguais é possível compreender que os direitos devem ser garantidos a todas 
e todos por igual.
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Assim, se confirma, no mesmo artigo da referida Lei, a integralidade e a parti-
cipação da comunidade como sendo, ao mesmo tempo, princípios e diretrizes den-
tro da estrutura e organização da oferta e prestação dos serviços de saúde no País.

Nesse contexto, é importante frisar que as diretrizes do SUS se contrapuse-
ram às características centralizadoras do sistema de saúde brasileiro criado em 
1975. E, ao mesmo tempo, trouxe a noção de rede, o desafio de garantir-se a con-
solidação de um sistema único, dentro de uma estrutura descentralizada e com a 
participação de inúmeros atores, com graus diferentes de autonomia e de poder.

Portanto, podemos chamar de contra-hegemônica a proposta do SUS, dentro 
de uma estrutura historicamente centralizada, tanto do ponto de vista adminis-
trativo, como de financiamento e poder. Mais do que isso, atrevemo-nos a definir 
essa proposta como revolucionária, na medida em que, tanto em seus conceitos, 
objetivos, princípios e diretrizes, o SUS se apresenta como muito mais do que 
uma possibilidade de estruturar um novo sistema de saúde no Brasil, a partir da 
redemocratização do país. Trata-sede um convite e, ao mesmo tempo, um enorme 
desafio, para se estruturar as bases de um novo modelo de sociedade no Brasil, 
mais acessível, participativa, inclusiva e, consequentemente, mais justa e disposta 
a equacionar a imensa dívida social que se alastra ao longo de sua história.

No entanto, obstáculos diversos não faltam no tortuoso caminho do SUS. 
Assim, para Noronha et al. (2008), 

[...] a experiência brasileira de descentralização do SUS revela a complexidade 
de consolidar nacionalmente os princípios e diretrizes da política de saúde em 
um país de dimensões continentais e em uma federação que se distingue por: 
1) marcantes desigualdades socioeconômicas entre regiões, estados e principal-
mente entre municípios; 2) reconhecimento dos governos locais (os municípios) 
como entes federativos a partir da constituição de 1988 [...]; 3) existência de 
mais de cinco mil municípios (90%) de pequeno ou médio porte, com limita-
das condições para desenvolver todas as responsabilidades sobre as políticas 
públicas que lhe são atribuídas (p. 455).

Dentro dessas e outras tantas dificuldades enfrentadas para constituir uma 
rede de serviços de saúde nos moldes de um sistema único, o conceito de integra-
lidade deve ser entendido como integrador, segundo Santos e Andrade (2009). E, 
portanto, fundamental nessa rede, na medida em que exigiu que os entes federa-
tivos gerassem um arcabouço político-administrativo para que o SUS ganhasse 
concretude no cenário sanitário brasileiro.
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No ano em que o SUS completa 30 anos, infelizmente, novos e velhos obs-
táculos atravessam seu caminho, ao ponto de se configurarem em ameaças, na 
atual conjuntura política do Estado brasileiro.

Políticas de austeridade e o desmonte das instituições públicas de forma 
geral são também ameaças reais para o SUS. E, por outro lado, ocorre a cada vez 
mais agressiva e contundente racionalidade econômica, encontrada na venda de 
serviços de saúde, um vetor de expansão de capital com lucros garantidos para o 
setor privado, o qual goza de liberdades e privilégios dentro dessa, também desi-
gual, relação de interesses. Assim, a saúde tornou-se uma mercadoria, disponível 
somente para aqueles que têm condições de adquiri-la dentro das leis da oferta 
e demanda do mercado global e local.

Nesse contexto, a noção de direito à saúde deixa de estar relacionada à cida-
dania e entra numa área cinzenta nebulosa e vazia, demarcada pelas também 
nebulosas e confusas relações entre público e privado no Brasil.

Portanto, hoje, principalmente, se exige a defesa dos direitos socialmente 
conquistados com afinco e com a mesma paixão daqueles que nos antecederam 
no ideário de uma sociedade mais justa, mais democrática, saudável e feliz. Assim, 
defender o direito à saúde é defender a vida em todas suas formas e estágios e 
defender um futuro mais digno e equitativo, com base num pacto transgeracional 
entre esta e as gerações que estão por vir. Defender o direito à saúde é também 
defender o SUS e vice-versa.

Mas por que defender o SUS? É necessário defendê-lo porque:
 9 mais de 150 milhões de brasileiros dependem integralmente do SUS 

atualmente;
 9 ele representa uma conquista da sociedade brasileira e um legado para 

as futuras gerações;
 9 se trata de uma importante arena de construção, concretização, huma-

nização e garantia do direito à saúde;
 9 ele tem um compromisso claro com o direito à vida;
 9 os princípios e as diretrizes do SUS são elementos estruturantes na cons-

trução de um novo modelo de sociedade no Brasil;
 9 é o mesmo que defender a democracia e a dignidade dos brasileiros.
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Dessa forma, entendemos que um grande esforço deverá ser feito se real-
mente quisermos a garantia do direito à saúde, através de políticas públicas e do 
Sistema Único de Saúde. Assim, é possível que deixem de ser vistos como luzes 
intermitentes em um horizonte instável, sem cores, sem certezas e sem esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos apontar que o direito à saúde no Brasil é uma conquista inacabada 
e realmente ameaçada. E um dos maiores desafios enfrentados no momento é 
o político, no sentido da necessidade de colocar-se prioritariamente na agenda 
governamental o dever ético de garantir o direito à saúde a partir de políticas 
públicas capazes de dar dignidade e qualidade à vida aos brasileiros, segundo a 
Constituição 1988, em vigor.

Os desafios, entretanto, não acabam por aí. O repasse de recursos suficientes 
para o financiamento dessas políticas deve fazer parte também desse compro-
misso, no intuito de não sufocar as propostas do SUS sem nenhuma chance de 
sobrevida. A desburocratização e transparência nos processos inerentes à garan-
tia do direito à saúde devem fazer parte do modus operandi (modo de fazer) da 
política pública no país para atravessar a ponte que separa teoria e prática, isto 
é, a distância entre as propostas governamentais e o dia a dia dos brasileiros.

Cabe igualmente ressaltar que a formação de recursos humanos em saúde deve 
fazer parte do compromisso ético com a mudança. Assim sendo, deve-se superar 
o processo de formação descontextualizado, fragmentado e fundamentado, quase 
que exclusivamente na transferência de conhecimentos de base teórica, em que a 
memorização de conteúdos e a postura acrítica durante o processo de formação 
profissional são cultivados e aceitos. Isto não somente fortalece a meritocracia 
acadêmica, mas afasta a possibilidade de um real compromisso com a mudança.

Dessa forma, continuamos formando profissionais, os quais, seguindo a 
divisão social do trabalho, estão hierarquicamente divididos entre aqueles que 
“pensam” – fazem uso intensivo de tecnologias duras, o que lhes garante status 
e reconhecimento social – e os que “fazem” o trabalho braçal – culturalmente 
rejeitado desde a escravidão. E, assim, define-se uma pirâmide que serve como 
divisor de classes sociais dentro do processo de trabalho em saúde.
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Não podemos continuar formando profissionais somente para atender 
às normas e necessidades do mercado, se, de fato, queremos ter atores sociais 
capazes de defender o direito à saúde, pelo simples fato de sua íntima relação 
ética com o direito à vida e os outros tantos direitos humanos dos que temos 
tratado neste texto.

Mais do que isto, precisamos de sujeitos sensibilizados e incomodados com 
uma realidade injusta, que explora o outro sem nenhum constrangimento, inca-
paz de solidarizar-se com sua dor e vulnerabilidade, estas últimas em grande 
medida geradas pelas inúmeras contradições, omissões e injustiças cultivadas 
no cerne da própria sociedade.

Precisamos de massa crítica e de sujeitos empáticos, sensíveis, que, apoia-
dos em seus valores éticos, sejam capazes de resistir às não poucas tentações e à 
sedução advinda da realidade cada vez mais virtual, criada pelo grande mercado 
global e que torna pessoas, direitos e afetos em meras mercadorias.
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