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RESUMO

O presente trabalho destina-se a pesquisar as características do modelo de saúde do Brasil,

quais as funções do Estado nos serviços de saúde e como o setor privado pode participar do

sistema público de saúde, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988.

Inicialmente,  a pesquisa  teve  como  base  entender  qual  o  regramento  concedido  pela

Constituição Federal de 1988 ao modelo de saúde brasileiro, sendo esse o marco jurídico

que  se  estabeleceu  para  análise  qualitativa  formulada.  Nesse  sentido,  aponta-se  que  o

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  a  principal  ferramenta  para  promover  um  modelo

sanitário  cujo acesso seja  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  de  promoção,

proteção e recuperação da saúde e que vise à redução do risco de doenças. A metodologia

de pesquisa utilizada foi a bibliográfica e documental, objetivando aprimorar as ideias por

meio  do colhimento  de informações  acerca  do tema em foco e  abordando-os  de modo

crítico. Aponta-se que embora o Estado exerça diversas funções para os serviços de saúde,

sendo executor direto, comprador ou regulador de serviços, quando o serviço de saúde é

público e prestado diretamente pelo Estado, por meio do SUS, mais contempladas estão as

determinações constitucionais em torno da construção de um sistema de saúde universal e

que promove equidades em seu acesso. Assim, quando não ocorre a priorização pelo Estado

na  atuação  direta  em saúde,  os  brasileiros  são  atendidos  por  instituições  privadas  que

realizam gestão dos recursos públicos de saúde, com controles diminuídos, construindo-se

uma  dependência  dos  fornecedores  privados  de  saúde,  ou,  quando  nem isso  basta,  os

brasileiros são incentivados a migrar para os planos de saúde populares ou de cobertura

restrita, segmentando a promoção da saúde, como alternativa ao SUS.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Participação complementar da iniciativa privada

no SUS. Planos de saúde. 



ABSTRACT

The present study aims to investigate the characteristics of the Brazilian health model, the

functions of the State in health services and how the private sector can participate in the

public health system, in accordance with the provisions of the Federal Constitution of 1988.

Initially,  the  study  aimed  at  understanding  the  regulation  granted  by  the  Federal

Constitution of 1988 to the Brazilian health model, being the legal framework established

for qualitative analysis formulated. In this regard, it is pointed out that the Brazilian Public

Health System (SUS) is the main resource to promote a sanitary model whose universal and

equal access to measures and services related to health provision, protection and recovery

are  aimed  at  reducing  disease  risk  factors.  The  research  methodology  used  was  both

bibliographic  and  documentary,  aiming  to  improve  the  ideas  by  gathering  information

about the topic aforementioned and addressing all of them from a critical point of view. It is

also important to mention that, although the State performs several roles regarding health

services, as it is the direct executor, buyer or service regulator, the more the health service

is public and provided directly by the State through the SUS, the more contemplated are the

constitutional determinations concerning the development of a universal and equal access

to  the  health  system.  Therefore,  when  the  State  does  not  prioritize  direct  health  care,

Brazilians  are  served  by private  institutions  that  manage  public  health  resources,  with

reduced power, benefiting dependency on private health providers, or, in the worst-case

scenario, Brazilians are encouraged to migrate to popular health plans or with restricted

coverage,  dividing  the provision of  health,  as  an  alternative  to  Brazilian  Public  Health

System.

Keywords: Brazilian Public Health System. Additional participation of the private sector in

the SUS. Health insurance.



SUMÁRIO 

Introdução.______________________________________________________________10

CAPÍTULO 1. O DIREITO À SAÚDE ESTABELECIDO PELA CF/88___________16

1.1. Os objetivos constitucionais do modelo brasileiro de assistência à saúde________17

1.2. A rede de ações e serviços públicos de saúde_______________________________38

1.3.  A execução do serviço público de saúde como responsabilidade do Estado e a
crítica ao seu subfinanciamento_____________________________________________52

CAPÍTULO 2. A (INDESEJADA) FUGA DA SAÚDE PARA O MERCADO_______61

2.1. A assistência privada de saúde antes e depois da criação do SUS______________62

2.2. A recente onda de crescimento da saúde privada: os planos de saúde populares ou
acessíveis________________________________________________________________75

2.3. Renúncias fiscais da saúde privada_______________________________________89

CAPÍTULO 3. A SAÚDE PÚBLICA SOB A GESTÃO DO SETOR PRIVADO____101

3.1. A herança das Instituições filantrópicas para o SUS________________________101

3.2. As Organizações Sociais como modelo crescente de prestação dos serviços do SUS
_______________________________________________________________________113

3.3.  A  privatização  da  saúde  pela  não  observância  da  complementariedade  da
participação da iniciativa privada no SUS___________________________________131

Conclusão______________________________________________________________158

Referências Bibliográficas_________________________________________________161



Introdução.

O modelo  de proteção da saúde,  enquanto direito  consagrado pela  CF/88,  tem

característica peculiar e importante na medida em que informa qual a visão de direitos que

o ordenamento jurídico brasileiro adota. Gilberto Bercovici1, ao defender que a ideologia

constitucional não é neutra, identifica que a CF/88, já no art. 3º, construiu um verdadeiro

programa de ação e de legislação, além de um guia para o intérprete da Constituição. A

CF/88  informa  nesse  dispositivo  quais  “as  opções  ideológicas  essenciais  sobre  as

finalidades sociais e econômicas do Estado”2 brasileiro, ao estabelecer, como objetivos da

República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades

sociais e regionais; além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Foi nesse contexto de redução de desigualdades e promoção do bem-estar de todos

que a saúde foi enquadrada como direito social pela CF/88 (art. 6º, art. 196). Sueli Gandolfi

Dallari3 aponta que em declarações como a Magna Carta e o Bill of Right, os direitos eram

tidos como concessão dos governantes. Esse panorama é modificado com as declarações de

direitos do século XVIII, nas quais os direitos passaram a ser identificados como inerentes

à condição humana, sob uma perspectiva subjetiva e individual. No contexto do direito à

saúde, esses conceitos se modificam mais uma vez a partir dos documentos internacionais

de direitos humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto Internacional de

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), superando a existência da faceta única da saúde

enquanto  bem individual,  para  personificar  o  “direito  a  um nível  de  vida  adequado  à

manutenção da dignidade humana.” 

O serviço de saúde é, como promotor da dignidade humana, meio de se alcançar

desenvolvimento social na medida em que, nas palavras de John Lister4, é um bem que tem

1 BERCOVICI,  Gilberto.  Constituição  Econômica  e  Desenvolvimento:  uma  leitura  a  partir  da
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 110.
2 BERCOVICI,  Gilberto.  Constituição  Econômica  e  Desenvolvimento:  uma  leitura  a  partir  da

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 110.
3  DALLARI,  Sueli  Goldolfi.  Direito  sanitário.  In:  BRASIL.  Márcio  Iorio  Aranha.  Ministério  da  Saúde

(Org.).  Direito sanitário e saúde pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. p. 39-61. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/direito_san_v1.pdf>. Acesso em: 29 maio 2018, p. 44,47.
4 LISTER,  Jonh.  Perguntas  equivocadas,  respostas  equivocadas.  In:  LISTER,  Jonh  et  al. ¿Por nuestra
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menor possibilidade de ser custeado por aqueles que mais precisam, tendo em vista que o

grande impacto que as enfermidades  podem causar está diretamente relacionado com a

pobreza, embora as pessoas com mais recursos também possam ser atingidas por uma saúde

ruim. 

Colhendo-se  essa  visão  de  direitos  para  redução  de  desigualdades  sociais  e

regionais e promoção da dignidade humana na Constituição Federal de 1988, o presente

trabalho destina-se a pesquisar as características do modelo de saúde do Brasil, quais as

funções do Estado nos serviços de saúde e como o setor privado pode participar do sistema

público de saúde, de acordo com as disposições na referida Carta constitucional, a fim de

apontar qual o panorama constitucional para a saúde pública no Brasil a partir de 1988. 

Diante da importância da realização do direito à saúde, objetiva-se identificar no

Capítulo 1 desta dissertação o modelo de proteção da saúde em vigor no Brasil. Assim, é

necessário que se apontem as características essenciais do serviço público de saúde e qual o

papel do Estado na sua realização. Destaque-se que o estudo das nuances que o direito à

saúde recebeu a  partir  do  texto  constitucional  torna-se ainda  mais  relevante  quando se

destaca que somente o direito à saúde teve enumerado na Constituição a garantia de estar

vinculado  às  políticas  sociais  e  econômicas,  bem  como  teve  diretrizes  do  sistema

expressamente formuladas constitucionalmente5.

Outrossim, a fim de não apenas descrever o modelo constitucional e legal de saúde

que está intimamente ligado à dignidade humana, deve-se ainda debater os argumentos e as

questões mais atuais e práticas que surgem acerca da saúde pública no Brasil, como trata-se

no Capítulo  1.  Inicialmente,  aborda-se a importância  do  acesso universal  e  igualitário,

diante  de  demandas  crescentes  em um sistema  que  precisa  ser  único,  e,  portanto,  ter

interação entre todos os serviços que oferta. Ante a  não previsão expressa na CF/88 e a

crise de financiamento do sistema público, indispensável que se discutam os aspectos da

gratuidade do serviço. Ademais, cabe abordar, inclusive sob nuances críticas, as diretrizes

do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando-se a regionalização, considerando que as

recomendações do Banco Mundial em 2017 para o Brasil despertam reflexões acerca dos

limites das redes locais de atenção à saúde e como elas podem ser, em alguma medida,

salud? La privatización de los servicios sanitarios. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010, p. 28.
5DALLARI, Sueli Gandolfi. A construção do direito à saúde no Brasil.  Revista de Direito Sanitário.  São

Paulo v. 9, n. 3, p. 9-34, nov. 2008/fev. 2009, p. 11.
11



prejudiciais especialmente em Municípios menores; a hierarquização e como a divisão de

competências  sanitárias  pode  colaborar  com  a  melhor  prestação  de  saúde;  e  ainda  a

participação da comunidade a fim de entender alguns mecanismos já constantes no sistema

para a realização dessa diretriz. 

A formulação de um sistema de saúde nesses moldes é dever estatal, nos termos do

art. 196 da CF/88. Contudo, no ano em que o Sistema Único de Saúde e o próprio modelo

de  saúde  universal  brasileiro  completam  30  anos  (1988-2018),  a  realização  plena  dos

comandos constitucionais para a saúde ainda é realidade distante para parte dos brasileiros.

Por óbvio que a realização da saúde não depende exclusivamente do Estado, contudo, além

de questões ligadas à epidemiologia e até mesmo ao estilo de vida das pessoas, importante

que se investigue qual o panorama em que se construíram os serviços públicos de saúde

ofertados no Brasil,  identificando,  de modo crítico e reflexivo,  o papel  do Estado e da

iniciativa privada nesse processo.

A difícil tarefa de distinguir o público do privado em saúde, considerando que não

se pode crer que exista saúde individual sem a saúde coletiva e vice-versa, é tema que os

estudiosos do SUS discutem há bastante tempo, inclusive sendo esse um dos grandes motes

da Reforma Sanitária. Ligia Bahia6 observa que essas expressões são comumente utilizadas

para distinguir  as  redes  de atendimento  de cada setor (público ou privado).  Entretanto,

adverte a autora que as redes públicas e privadas de saúde acabam por se misturar, pois não

se pode esquecer que “a rede ‘publica’ é integrada por estabelecimentos privados (entre as

quais  as  filantrópicas)  e  a  ‘privada’  por  instituiçoes  publicas  (entre  as  quais

estabelecimentos  estatais)”.  Assim,  a  definição  da  natureza  do  estabelecimento  de

atendimento  tem menor  relevância  na  identificação  do traço  público  ou  privado que  a

capacidade de pagamento dos usuários pelo serviço, diante da distinção entre segmentos

populacionais identificada na titularidade ou não de planos e seguros de saúde. 

Desse modo, dificilmente seria possível estudar o sistema público de saúde sem

considerar as interseções com o sistema privado e sem abordar o que distingue cada uma

delas.  Como  destacado,  o  perfil  da  rede  privada  de  saúde  não é  definido  apenas  pela

natureza jurídica do estabelecimento  ou do profissional  que realiza  o atendimento,  mas

6  BAHIA, Ligia. A privatização no sistema de saúde brasileiro nos anos 2000: tendências e justificação. In:
SANTOS,  Nelson  Rodrigues  dos;  AMARANTE,  Paulo  Duarte  de  Carvalho  (Org.).  Gestao  Publica  e
Relaçao Publico Privado na Saude. Rio de Janeiro: Cebes, 2010, p. 115-128. p. 118-119.

12



sobretudo pelo traço de promover  a saúde partindo da diferença entre  seus usuários de

acordo com a  capacidade  de  pagamento  de cada  um.  A identificação  de  diferenças  de

atendimento  justifica  inclusive,  no setor  privado,  alas  diversas  para usuários do SUS e

daqueles que possuem plano de saúde ou realizam desembolso direto. 

É importante ressaltar que o debate dessas questões faz mais sentido na vigência

da CF/88, uma vez que sobre o modelo de saúde pública anterior não se poderia definir tão

fielmente esse traço da ausência de distinção entre usuários, já que inclusive o sistema

público era desigual em essência, pelo menos no que se refere à assistência e à recuperação

da  saúde  destinada  aos  beneficiários  da  Previdência  Social,  aos  quais  era  destinado

tratamento diferente daquele concedido a quem não tinha emprego formal. Destarte, como

destaca Ligia Bahia7, após a universalização do direito à saúde, o entendimento sobre a

saude publica abrange “tudo o que é governamental e nao apenas as açoes eminentemente

direcionadas  à  prevençao,  como  ocorria  na  vigencia  da  clivagem  entre  a  medicina

previdenciaria e aquelas emanadas do Ministério da Saude”.

Por outro lado, mesmo diante de mudanças estruturais  no modelo de saúde no

Brasil a partir de 1988, como a grande expansão e a valorização da atenção básica e dos

programas de acesso a medicamentos8, ainda há grandes resquícios do modelo de saúde

anterior, tanto no que se refere ao incentivo público ao setor privado de saúde, quanto na

dependência que o setor público tem de alguns serviços ofertados pelo setor privado, ainda

que pudesse caminhar no sentido da expansão do próprio setor público. 

Procura-se, então, no Capítulo 2, apresentar respostas aos questionamentos acerca

do  incentivo  estatal  ao  setor  privado  e  aos  planos  de  saúde  em  um  panorama  de

enfraquecimento e subfinanciamento do modelo público de atenção à saúde, identificando-

se,  assim,  se  há  fuga  do  protagonismo  estatal  nas  ações  e  serviços  de  saúde,

especificamente com a normatização e o incentivo aos planos de saúde popular,  e com a

concessão de restituição-incentivo dos gastos em saúde, que, com base em um discurso da

inefetividade  do  sistema  público,  estimula  a  adesão  aos  seguros  privados  de  saúde,

ampliando a concorrência entre o setor público e o setor privado. Serão abordadas ainda por

7  BAHIA, Ligia. A privatização no sistema de saúde brasileiro nos anos 2000: tendências e justificação. In:
SANTOS,  Nelson  Rodrigues  dos;  AMARANTE,  Paulo  Duarte  de  Carvalho  (Org.).  Gestao  Publica  e
Relaçao Publico Privado na Saude. Rio de Janeiro: Cebes, 2010, p. 115-128. p. 119.
8  BAHIA, Ligia. Trinta anos de Sistema Único de Saúde (SUS): uma transição necessária, mas insuficiente.

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, Abr. 2018.
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quais razões as características do modelo de prestação de saúde por planos de saúde são

incompatíveis com o modelo de prestação de saúde adotado pela Constituição Federal de

1988,  e  em  qual  medida  o  gasto  público  com  incentivos  à  saúde  privada  retira  o

protagonismo estatal nas ações de saúde.

Tratando-se da gestão de políticas públicas e da mera avaliação de seus resultados,

Nuria Cunil Grau9 defende que quando se interpretam resultados independentemente dos

processos no setor público, encontrar-se-á uma sociedade com seres humanos egoístas e

calculistas, provavelmente fomentando ideias de egoísmo, calculismo e vale-tudo. E, assim,

para autora, “a pergunta final é se por acaso é esse tipo de sociedade que pode realizar os

ideais  de  liberdade  efetiva  e,  inclusive,  de  felicidade  que  agora  é  tão  crescentemente

valorizada.10”

Nesse panorama, é importante que se discuta, à luz da CF/88, se a prestação de

saúde deve ser promovida diretamente pelo Estado ou por meio da compra de serviços do

setor não-estatal. Para além do discurso sedutor que analisa apenas o resultado aparente, ou

seja, aquele que se interessa apenas por uma prestação de contas formal sobre a aplicação

do recurso público em prol da saúde, independente de quem ou onde o serviço foi prestado,

é preciso que o estudo do nosso modelo de saúde se debruce sobre o processo em que esse

serviço público de saúde será prestado. Destarte, no Capítulo 3, busca-se entender se há

participação ou privatização nos serviços públicos de saúde quando se transfere à iniciativa

privada as ações e os serviços de saúde por meio de contratos públicos e convênios com as

entidades filantrópicas e de contratos de gestão com as organizações sociais de saúde.

A  pesquisa  foi  realizada  acerca  de  serviços  de  saúde  relacionados  direta  e

indiretamente com o Sistema Único de Saúde, traçando um perfil  crítico na análise dos

institutos de saúde, desde suas diretrizes e princípios, especialmente em questões que se

levantam debate,  mediante pesquisa bibliográfica,  como consulta a livros, artigos, teses,

dissertações,  periódicos,  entre  outras  obras  da  literatura  jurídica  e  sanitária,  bem como

9 GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem  acontecido  com  o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  Trad.  José  Geraldo  Leandro  Gontijo  e  Telma  Menicucci.  In:  GONTIJO,  José  Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 350-351.

10 GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem  acontecido  com  o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  Trad.  José  Geraldo  Leandro  Gontijo  e  Telma  Menicucci.  In:  GONTIJO,  José  Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 351.
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pesquisa documental, pela busca, em arquivos públicos, de documentos de fonte primária,

no caso, atos normativos de forma geral, atos e contratos administrativos, jurisprudências,

levantamentos estatísticos e financeiros. 

Desse modo, do ponto de vista da forma de abordagem do problema, será qualitativa

e quantitativa a fim de identificar o modelo de prestação do serviço público de saúde no

Brasil,  após  1988,  para  construir  a  hipótese  que  o  modelo  constitucional  para  saúde

concede ao Estado três papéis, quais sejam, de executor direito de serviços públicos de

saúde, de comprador de serviços do setor privado e de regulador do mercado de saúde; e

ainda  que  as  disposições  constitucionais  que  asseguram  um  direito  à  saúde  universal,

igualitário e integral serão realizadas em maior medida quando o Estado realiza a função de

prestador direito de serviços de saúde. 
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CAPÍTULO 1. O DIREITO À SAÚDE ESTABELECIDO PELA CF/88

A  fim  de  reproduzir  os  debates  intrínsecos  à  construção  do  SUS,  bem  como

atualizar  as  questões  que  envolvem  a  concretização  do  direito  à  saúde  no  Brasil,

indispensável que se estudem as características que a prestação de serviços públicos de

saúde deve ter à luz da Constituição Federal de 1988. Ademais, importante que se perpasse

pelas  nuances  de  um  sistema  de  saúde  universal,  integral  e  de  acesso  equitativo,  e,

notadamente,  acerca  da  possibilidade  de  a  gratuidade  do  serviço  público  de  saúde  ser

entendida como diretriz decorrente desse sistema. 

Outrossim, considerando que o sistema de saúde público deve  ser organizado sob

a  forma  de  redes  de  serviços  regionalizados  e  hierarquizados,  com  participação  da

comunidade, o estudo sobre a construção e o desenvolvimento do SUS deve abordar ainda

as  questões  sensíveis  no  contexto  da  regionalização  e  da  hierarquização  da  rede  de

atenção à saúde, a exemplo da autonomia dos Entes subnacionais na gestão do SUS de

modo a não ser confundida com a total Municipalização da gestão e do financiamento de

ações e serviços de saúde, como uma delegação irrefletida da União. Nesse sentido, aponta-

se como consequência da inadequada interpretação desses conceitos a maior contratação

da iniciativa privada para realização de serviços que os Municípios não teriam condições de

prestar  e  da  má  distribuição  de  leitos  hospitalares,  ocasionados  pelo  escoamento  dos

deveres da gestão nacional  do SUS. Desse fato,  busca-se entender como uma rede mal

planejada e cujo financiamento não se atém às necessidades atuais e futuras do sistema,

favorece a permeabilidade das entidades privadas dentro do SUS. 

Assim, tratam-se dessas e de outras nuances neste capítulo a fim de contribuir com

a  abordagem  de  aspectos  polêmicos  do  SUS,  extraindo  dessa  análise  mecanismos  de

melhora do sistema e buscando identificar em qual medida as ações de promoção, proteção

e recuperação da saúde devem ser uma prestação estatal no Brasil e ainda como a não

priorização  dessas  ações  e  serviços  nos  investimentos  públicos  prejudica  o  bom

funcionamento do sistema público de saúde. 
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1.1.  Os  objetivos  constitucionais  do  modelo  brasileiro  de  assistência  à
saúde

O direito à saúde é uma extensão do direito à vida. Os direitos à vida e à saúde

decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República

Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988). O direito à saúde

encontra base ainda no fundamento constitucional da cidadania e no objetivo fundamental

da construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 1º, II; art. 3º, I, da CF/88).  Tem

ainda natureza de direito metaindividual, pertencente a todos os indivíduos, e por ser bem

jurídico constitucionalmente tutelado, deve ser responsabilidade do Poder Público, a quem

incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir aos

cidadãos  o  acesso  universal  e  igualitário  à  assistência  médico-hospitalar  (art.  196  da

CF/88). Portanto,  a realização do direito à saúde é essencial  ao Estado Democrático de

Direito brasileiro. 

Germano  Schwatz11 faz  relevante  contextualização  do direito  à  saúde  diante  do

Estado Democrático de Direito. Esse modelo estatal, ao superar o império da lei típico do

Estado de Direito, “procura transformar a realidade, onde a lei passa a ser um instrumento

fundamental de mudança do  status quo, fundamentada e baseada em vetores axiológicos,

tais como os direitos fundamentais do homem.” Para Schwatz12, no contexto brasileiro, o

Estado Democrático de Direito compromete-se ainda com a justiça social efetiva, inclusive

por meio de uma qualidade de vida com saúde. Ademais, tem-se os direitos fundamentais

como a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito13. 

Relacionando-se  o  direito  à  saúde  com  as  gerações  de  direitos  fundamentais,

Germano  Schwatz14 destaca  que  a  saúde é  direito  fundamental  de  primeira  geração  na

medida em que o direito às ações de recuperação da saúde (curativa) representa o “direito

11 SCHWARTZ, Germano André Doederlein.  Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 48-50.

12 SCHWARTZ, Germano André Doederlein.  Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 48-50.

13 SCHIER, Adriano da Costa Ricardo. O regime jurídico do serviço público como garantia fundamental e
como mecanismo de resistência do Estado Social e Democrático de Direito. In:  PONTES FILHO, Valmir
et al. (Coord.). Administração Publica: desafios para a transparência, probidade e desenvolvimento.
XXIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p 21-36. p. 23. 

14 SCHWARTZ, Germano André Doederlein.  Direito à saúde:  efetivação em uma perspectiva sistêmica.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52-53.
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do indivíduo ter livre acesso na procura dos serviços que melhor garantem sua saúde, e, em

consequência, protejam seu direito à vida.” Ademais, enquanto direito social previsto no

art. 6º da CF/88, é também a saúde um direito fundamental de segunda geração, exigindo

do "Estado prestações positivas no sentido de garantia/efetividade da saúde, [sob] pena de

ineficácia de tal direito."  Ou seja, para além da possibilidade individual de se obter a cura

de  doenças,  a  saúde  é  vista  como  bem coletivo,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado.

Ademais,  o  direito  à  saúde  é,  como  relaciona  o  autor15,  direito  de  terceira  geração,

classificação em que localizam os direitos transindividuais ou difusos, e assim:

Não  se  pode  negar  que  o  direito  à  saúde  é  direito  difuso  -  já  que  inexiste
determinação de seus titulares, e o bem jurídico (saúde) é indivisível. [...] Com os
progressos  da genética  nascem os direitos  de quarta  geração,  com os quais o
direito à saúde se correlaciona de forma evidente.(..) A saúde é, também, direito
de  quinta  geração,  porque  a  qualidade  de  vida  (um dos  objetivos  da  saúde)
pressupõe  que  o  indivíduo  possa  ter  acesso  a  todos  os  instrumentos  que
satisfaçam seu particular estado de bem-estar.

Como a concepção de saúde não é somente uma qualidade inata do homem, mas

decorre ainda da relação entre os interesses presentes em uma determinada sociedade16,

importante que se abordem por quais instrumentos o direito à saúde pode se desenvolver

diante  da  proteção  jurídica  que  recebeu  em determinado  ordenamento.  Desse  modo,  a

despeito dessa larga previsão do direito à saúde como basilar do Estado brasileiro, Maria

Paula Dallari  Bucci17 defende que a estrutura dada pela própria Constituição Federal às

prestações estatais  em matéria  de saúde foram até mais  importantes que a definição da

saúde como direito de todos e dever do Estado, contido no art. 196, da Constituição Federal

de 1988, uma vez que inauguraram um novo sistema político e jurídico de atenção à saúde,

com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Nesse rumo,  consagrado o direito à saúde como direito  fundamental  e social  da

República  Federativa  do  Brasil,  após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,

foram editados a Lei Federal n. 8.088/90, chamada de Lei Orgânica Nacional da Saúde, e o

Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam a organização e o funcionamento das ações e

serviços públicos de saúde.

15 SCHWARTZ, Germano André Doederlein.  Direito à saúde:  efetivação em uma perspectiva sistêmica.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 54-55.

16 AKERMAN, Marco  et al.  Saúde e desenvolvimento: que conexões.  In:  CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006. p 111-136, p. 116-117.

17 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In BUCCI, Maria Paula Dallari
(Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 17. 
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O serviço  público  em favor  da saúde cumpre  o papel  de  meio  para  concretizar

direitos fundamentais,  promovendo,  inclusive,  desenvolvimento social.  Defende Adriana

Schier18 que, no contexto da proposta do Estado Social e Democrático de Direito assumida

pela CF/88, deve-se notar o serviço público como meio de desenvolvimento social. Nesse

aspecto, destaca-se a íntima relação entre Estado Social e Estado Democrático de Direito,

notadamente em países em desenvolvimento.  

Para Emerson Gabardo19, a relação entre democracia e Estado Social está no fato de

que “o Estado fascista pode até ser provedor, assim como um hipotético Estado Absolutista

poderia ser generoso no sentido assistencial. Nem por isso seriam Estados Sociais, com a

carga axiológica inerente ao conceito.” Defende ainda Emerson Gabardo20 que nos Estados

Liberais não há democracia no sentido mais apropriado do termo, tendo em vista que não se

poderia  avaliar  qualquer  tipo  de  eficiência  estatal  em  uma  democracia  sem  a  devida

proteção dos  direitos  fundamentais,  notadamente  os  sociais.  Assim,  “certamente  que se

terá,  então,  um  conceito  de  Estado  Social  que  é  indissociável  do  regime  democrático

material.”  Esse entendimento democrático conduz à posição de igualdade entre cidadãos a

partir da realização de direitos sociais. Por isso, as conclusões dos autores que apontam a

existência  de  um  Estado  Social  e  Democrático  no  contexto  da  previsão  de  direitos

fundamentais no Brasil. 

Gabardo21 cita  que  mesmo  reconhecendo  as  características  diferentes  que  cada

modelo de Estado possui, de Direito, Social e Democrático, eles se implicam mutuamente,

assim, “é social porque é democrático; é democrático porque é social; e ainda: é de direito

porque é social e democrático”. Nessa linha, Jorge Reis Novaes22 afirma desnecessária as

definições em separado de social e democrático, e que elas se coadunam com as do Estado

de Direito, e, inclusive:

O sentido «natural» do direito de propriedade dos meios de produção não vai
além da extensão e alcance que lhe sejam conferidos pela decisão democrática da
comunidade  e  dos  limites  que  esta  lhe  imponha,  posto  que  uns  e  outros  se

18 SCHIER,  Adriana  da  Costa  Ricardo.  Serviço  Público  como  Direito  Fundamental:  mecanismo  de
desenvolvimento social. In BARCELLAR FILHO, Romeu Felipe et al. (Coordenadores).  Globalização,
direitos fundamentais e direito administrativo: novas perspectivas para o desenvolvimento econômico e
socioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 285.

19 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 159.
20 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 158.
21 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 159.
22 NOVAIS, Jorge Reis.  Contributo para uma teoria do Estado de Direito.  Coimbra: Coimbra, 1987, p.

224.
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determinem  sempre  pelo  interesse  vital  de  proteger  a  dignidade  da  pessoa
humana e garantir as condições do livre desenvolvimento da sua personalidade.
[...]
Nestes  termos,  a  caracterização  de  um Estado  como social  e  democrático  de
Direito  -  independentemente  da  consagração  constitucional  desta  ou  outra
fórmula - não esgota nem consome o trabalho do intérprete, antes o remetendo,
inevitavelmente,  para  a  necessidade  de  esclarecer  o  sentido que  nesse  Estado
cobram a intenção de socialidade e a dignidade da pessoa humana.23

O contexto da Reforma Sanitária brasileira da década de 1980 é um exemplo desse

compromisso democrático com status social do Estado. Os grupos sociais que construíram

as bases dessa reforma também foram importantes na luta pela democratização do Brasil no

mesmo período, propondo um conceito social  de saúde em compasso com a construção

democrática do Estado brasileiro24. 

 Assumindo essa postura da relação imbricada entre social e democrático, não se

poderia  dizer  que  as  “causas”  do  Estado  Social  são  secundárias  ou  ineficientes,

notadamente se a justificativa estiver em suposta ineficiência delas, tendo em vista que não

se  concebe  que  a  CF/88  é  ineficiente  quando  alberga  concepções  do  Estado  Social,

inclusive por meio da opção democrática que fez. O problema eventualmente esteja, como

reflete Emerson Gabardo25, na “eficiência entendida como estritamente econômica”, a qual

não é princípio da CF/88. Se o princípio da eficiência da Administração Pública não se

descola do contexto constitucional, conclui, “no sistema constitucional brasileiro, eficiência

sem Estado Social não é eficiência em uma interpretação jurídico-política26” E, assim, se a

realização  de  direitos  que  ultrapassam  as  perspectivas  apenas  individuais27 é  a  opção

constitucional,  não  se  pode atribuir  como ineficiente  as  medidas  adotadas  com fins  de

realizar esses direitos, ainda que eventual argumento econômico assim o aconselhe, pois,

nesse  panorama,  não  se  alcança  eficiência  administrativa  sem a  realização  de  direitos

sociais. 

23 NOVAIS, Jorge Reis.  Contributo para uma teoria do Estado de Direito.  Coimbra: Coimbra, 1987, p.
231, 233.

24 PAIM, Jairnilson Silva;  VIEIRA DA SILVA, Lígia Maria;  SCHRAIBER, Lilia  Blima.  O que é saúde
coletiva.  In: PAIM,  Jairnilson;  ALMEIDA FILHO,  Naomar.  Saúde coletiva:  teoria  e  prática. Rio de
Janeiro: Medbook, 2014, p. 9.

25 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 162.
26 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 162.
27 A crença  de  que  pelas  meras  capacidades  individuais  há  autodeterminação  social  é  uma vertente  do

liberalismo, Cf. GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p.
164.
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Essa  é  a  visão  que  se  exige  do  Sistema  Único  de  Saúde:  serviço  público

concretizador de direitos fundamentais e promotor de desenvolvimento social, firmado em

um sistema de acesso universal e equitativo. Exercendo essa importante função, chega o

SUS a ser um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, conforme defende Ocké-

Reis28,  uma  vez  que  seu  alcance  de  assistência  chega  a  milhões  de  pessoas,  desde  a

assistência  básica e preventiva  até  tratamentos  que envolvem complexidade tecnológica

média e alta, bem como serviços de emergência, e excelente programa de combate a vírus e

pesquisas  em diversas  áreas  da  ciência,  inclusive  com células-tronco.  Esse  modelo  de

assistência à saúde não comporta restrições, devendo chegar ao número máximo de pessoas

que dele necessite. 

A saúde foi estabelecida na CF/88 (art. 196) como dever do Estado e direito de

todos no território  brasileiro,  realizada  por  meio  de políticas  sociais  e  econômicas  que

tenham dois objetivos expressos. O primeiro objetivo é o acesso universal e igualitário a

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. O segundo objetivo das

ações estatais, no que se refere ao direito saúde, é a redução de doenças e outros agravos. A

redução de doenças está relacionada com as atividades preventivas de saúde, as quais, além

de serem integrais,  formam um sistema único juntamente  com as demais  atividades  do

Estado de prestação de saúde (de recuperação e assistenciais). Outrossim, diante do objeto

de promoção da saúde de modo igualitário, a gratuidade das ações e serviços públicos de

saúde pode ser apontada como um terceiro, e decorrente, objetivo constitucional do modelo

de saúde no Brasil.  

A universalidade no acesso é, inclusive,  um dos princípios  essenciais  do regime

jurídico dos serviços públicos, como anota Daniel Hachem29. O regime da universalidade

dos  serviços  públicos  dá  para  a  Administração  a  função  de  assegurar  que  os  bens

econômicos veiculados pelos serviços públicos sejam de fato acessíveis a todos de que

deles  necessitem,  em uma concepção  de  bens  econômicos  como sendo aqueles  úteis  e

escassos,  que  compreendem  a  atividade  econômica  lato  sensu,  dividida  em  atividade

28 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p. 25-
26.

29 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014.  
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econômica  stricto  sensu e  serviço  público30.  Assim,  não  é  suficiente  “uma  declaração

jurídica de que todos os que precisem poderão acedê-los: impõe-se criar as condições reais

e efetivas para que o acesso seja garantido no mundo dos fatos31”. 

De igual modo, para Dallari e Nunes Júnior32, a previsão da universalização no art.

196  da  CF/88  é  redundante  juridicamente,  tendo  em vista  que,  como  qualquer  direito

fundamental, o direito à saúde tem como destinatário todo ser humano, independente de

grupo, categoria ou classe de pessoas. Para os autores, a razão da redundância jurídica foi

histórica, uma vez que antes da CF/88, a prestação de saúde foi tida no Brasil como uma

prestação previdenciária, somente tendo acesso a ela quem contribuía para a Previdência

Social. 

Por outro lado, um serviço público universal que decorre do princípio constitucional

da igualdade material, salienta Daniel Wunder Hachem33, não é necessariamente garantido

a todos sem distinção de qualquer espécie, mas identifica-se que a Administração Pública

pode ofertar serviço com exclusões por motivos determinados, fornecendo-o aos cidadãos

que de fato dele necessitem, representando o princípio da igualdade no aspecto material,

que requer a adoção de critérios diferenciados na prestação na medida das necessidades de

cada usuário. 

Assim, ainda que existam dentro do sistema público de saúde critérios e protocolos

de  atendimento,  como  a  exigência  de  acompanhamento  ou  encaminhamento  para

determinados  serviços  formulados  em atendimento  dentro  do  próprio  sistema,  não  será

necessariamente uma restrição ao acesso da saúde, ou seja, não implica em romper com a

universalidade  que  o  direito  social  à  saúde  deve  ter.  A  compreensão  sobre  o  acesso

universal  deve  se  basear  no  entendimento  do  acesso  igualitário,  tendo  em vista  que  a

própria CF/88 associou esses conceitos em torno das ações e serviços de saúde. 

30 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. 

31 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. p. 124. 

32 DALARI,  Sueli  Gandolfi;  NUNES  JUNIOR,  Vidal  Serrano.  Direito  Sanitário.  São  Paulo:  Editora
Verbatim, 2010, p. 72-73.

33 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. p. 143. 
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Fernando Aith34 detalha qual o sentido de igualdade que a CF/88 apontou ao prever

o acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde. Para o autor, todos os serviços de

saúde, especialmente os públicos, devem ser pautados no princípio da igualdade, entendido

como não-discriminação, estampado também na Lei 8.088/9035, o qual exige que “o Estado

elabore e execute políticas públicas de saúde que não representam privilégios para grupos

sociais ou coletividades específicas”.  Deve ainda ser entendido o princípio da igualdade

como  fundado  no  princípio  da  equidade,  igualdade  material,  ou  solidariedade,  o  qual,

preservando as diferenças de cada indivíduo, provê as condições para o desenvolvimento

das suas potencialidades. 

Em  termos  práticos,  entende  Fernando  Aith36 que  a  aplicação  do  princípio  da

igualdade sobre o direito à saúde varia de acordo com o tipo de prestação de saúde. No

tocante  às  ações  e  aos  serviços  de  medicina  preventiva,  de  vigilância  sanitária  e

epidemiológica, Aith37 defende que esses serviços devem ser distribuídos a todos, de forma

igual. Contudo, quando se tratam dos serviços de saúde destinados à recuperação da saúde,

entende  o  autor  que  se  está  diante  do  comando  da  igualdade  enquanto  princípio  da

equidade, ou seja, permitir a cada um se beneficiar dos serviços de saúde de que necessita. 

Nesse sentido, é possível então que a Administração Pública estabeleça critérios38

para avaliar se determinada prestação de saúde é necessária para qualquer cidadão, desde

que esses critérios sejam válidos para todos e possam ser também universais quanto aos

requisitos de acesso ao sistema. O acesso à saúde é universal e, notadamente nas ações de

recuperação  da  saúde,  deve  o  Estado  estabelecer  critérios  que  visem  a  analisar  se  a

34 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 327.

35 Art. 7º, inciso IV: a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
36 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de

Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 326.

37 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 326.

38 Como exemplo dos critérios estabelecidos dentro do próprio SUS para acesso a determinados serviços,
pode-se citar os estabelecidos na Portaria n. 825, de 25 de abril de 2016, que define a Atenção Domiciliar
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); a Portaria n. 1.631, de 1º de outubro de 2015, que aprova
critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS,
consistentes em recomendações de procedimentos baseadas em necessidades de saúde. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1631_01_10_2015.html>
<http://www.saude.campinas.sp.gov.br/programas/protocolos/Parametros_SUS_2015.pdf>.  Acesso  em:
01. fev. 2018.
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prestação de saúde que se procura foi estabelecida dentro de protocolos técnicos específicos

do próprio sistema público; em caso negativo, ainda que lhe garanta o acesso à porta de

entrada do SUS, deve-se buscar a correspondente indicação e acompanhamento pelas regras

do sistema público. O estabelecimento desses critérios de acesso é possível e recomendável

nas ações de recuperação da saúde.

Assim,  além da  construção  de  um sistema  que  objetiva  que  as  ações  de  saúde

estejam pautadas na igualdade de condições para o acesso, tornando-o universal na medida

em que deve atender a quem dele precisar,  é importante  notar que a abrangência desse

acesso no caso das ações e dos serviços de caráter preventivo é ainda maior, tendo em vista

que  a  prioridade  para  ações  de  prevenção  é  outro  objetivo  das  políticas  sociais  e

econômicas que promovam a saúde. 

Isso  acarreta  a  obrigação  do Estado  em realizar  ações  e  serviços  de  prevenção

independente  de  solicitação  ou  procura  pelos  usuários,  diferentemente  dos  serviços  de

recuperação  da  saúde,  em que  a  prestação  do serviço  pelo  sistema  público  decorre  de

demanda espontânea (uma procura por atendimento), o que permite o estabelecimento de

critérios para atendimento sem ferir o princípio da igualdade, como destacamos. 

O caráter preventivo das ações e dos serviços de saúde sob o dever do Estado é a

característica  prioritária  do sistema de saúde público  integral  e  único estabelecido  pela

CF/88 (art. 198), diante do alcance ampliado e mais eficiente que a atividade de prevenção

detém,  tendo em vista que se destina exatamente à redução de doenças,  que é  um dos

objetivos expressos das políticas sociais e econômicas para a saúde.

Fernando  Aith39 acentua  que  prever  riscos  na  sociedade  que  possam  causar

doenças e agravos à saúde é dever do Estado a fim de adotar medidas para evitar e reduzir

tais doenças e agravos, identificando-se assim “uma função eminentemente preventiva do

Estado, voltada à segurança sanitária”. O autor destaca como exemplos de condutas que

podem representar riscos para saúde, cabendo uma atuação estatal preventiva, o indivíduo

que não cuida da higiene de sua residência ou ainda que falsifica medicamentos, ou mesmo

um cientista  que  faz  pesquisas  com embriões  humanos  e  a  empresa  farmacêutica  que

comercializa medicamentos cuja finalidade terapêutica não foi testada40. 

39 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 156.

40 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
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Pode-se acrescentar ainda as ações estatais preventivas que regulam e controlam a

emissão  de  poluentes  em  atividades  comerciais,  bem  como  as  ações  e  serviços  que

promovem o saneamento básico e o controle de doenças endêmicas e epidêmicas. Essas

ações são, assim, prioritárias porque evitam que se necessite empreender mais esforços nas

atividades de recuperação da saúde. E ainda, elas têm conotação coletiva e influenciam a

qualidade de vida de um número maior de pessoas. 

Contudo, não somente as ações de prevenção merecem destaque na proteção das

ações e serviços de saúde, tendo em vista que a CF/88 afirmou que as ações e serviços

públicos teriam como diretriz o atendimento integral.   A  Norma Operacional Básica do

Sistema Único de Saúde (NOB-SUS/96)41, que serve como instrumento de regulação do

SUS, condensando orientações operacionais,  além de explicitar  e abordar consequências

práticas aos princípios e às diretrizes do SUS, consubstanciados na Constituição Federal e

nas Leis n. 8.080/90 e n. 8.142/90, favoreceu mudanças essenciais no modelo de atenção à

saúde no Brasil.

Para  Fernando  Aith42,  com  a  junção  dos  três  elementos  trazidos  pela  Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS/96), obtém-se a integralidade

das ações de saúde. Os três elementos que compõem a atenção à saúde são: a assistência à

saúde, as intervenções ambientais e as políticas externas ao setor de saúde. Conquanto seja

questionada atualmente a divisão em níveis de atenção à saúde, ou ainda em termos de

complexidade do atendimento - básica, média e alta -, essa divisão auxilia o planejamento

da prestação da saúde integral43, além disso, todos as ações de atenção à saúde (assistência à

saúde, intervenções ambientais e políticas externas) compreendem a dinâmica de todos os

níveis de complexidade. 

A  assistência  à  saúde  envolve  diversas  ações  relacionadas  especialmente  à

recuperação da saúde, compreendendo “atividades que são dirigidas às pessoas, individual

Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 156-157. 

41 BRASIL. Ministério da Saúde.  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/ NOB-SUS
01/96. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nob.pdf. > Acesso em: 19. jan. 2017.

42 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 331.

43 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 331.
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ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial ou hospitalar, bem como em

outros  espaços,  especialmente  no  domiciliar44”,  além  da  assistência  farmacêutica45.

Ademais,  as  atividades  de  controle  de  vetores  e  hospedeiros  de  doenças,  além  do

saneamento ambiental,  são exemplos do componente intervenção ambiental  da ação em

saúde. Vê-se, portanto, que são serviços mais ligados à prevenção de doenças e agravos. 

A atuação preventiva poderia ocorrer também por meio da vigilância sanitária e

epidemiológica, que seriam, pela NOB-SUS/96, uma agregação simultânea da assistência à

saúde com as intervenções ambientais, o que demonstra que a integralidade das ações e

serviços de saúde pressupõe uma interligação entre ações de prevenção e tratamento da

saúde.  A  NOB-SUS/96  destaca  ainda  que  as  políticas  macroeconômicas  de  emprego,

habitação, educação, lazer e disponibilidade e qualidade dos alimentos são determinantes

sociais que interferem no processo de promoção da saúde, e assim, integrantes do elemento

política externa que compõem as ações de saúde. 

Nesse aspecto,  Sueli  Gandolfi Dallari e Vidal Serrano Nunes Júnior46 destacam

que, em face da integralidade, as ações e serviços de saúde devem visar ao bem-estar físico,

mental e social.  Ou seja, da mesma forma que devem estar previstos nos programas do

sistema público de saúde ações de vacinação, consultas e fornecimento de medicamentos,

medidas de reinserção social também devem estar garantidas pelo SUS, tais como próteses

e equipamentos externos para ventilação pulmonar. 

Ademais,  é imprescindível que para o equilíbrio dessas instâncias do indivíduo

(físico, mental e social), as prestações de saúde estejam direcionadas a tratar cada pessoa

como  um ser  complexo  e  não apenas  como  alguém que  deseja  resolver  um problema

pontual  de  recuperação  da  saúde.  Há  de  observar  sempre  o  ser  humano  em  sua

integralidade individual e social. Essa perspectiva é herança das discussões realizadas nos

movimentos da Reforma Sanitária brasileira. 

44 BRASIL. Ministério da Saúde.  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/ NOB-SUS
01/96. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nob.pdf. > Acesso em: 19. jan. 2017. 

45 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 332.

46 DALLARI,  Sueli  Gandolfi;  NUNES JUNIOR,  Vidal  Serrano.  Direito  Sanitário.  São  Paulo:  Editora
Verbatim, p. 92.
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Jairnilson  Paim47 destaca  que  “o  entendimento  de  que  a  saúde e  a  doença  na

coletividade  não  podem  ser  explicadas  exclusivamente  pelas  dimensões  biológica  e

ecológica, permitia alargar os horizontes de análise e de intervenção sobre a realidade”,

reconhecendo-se determinantes sociais e históricas, como cultura, meio ambiente e relações

sociais, nesse processo de alcance da saúde. 

 Para  Dallari  e  Nunes  Júnior48,  a  integralidade  comporta  ainda  privilegiar  as

prestações  de  saúde,  e  assim  a  vida  e  a  dignidade,  em  detrimento  de  questões

orçamentárias, o que não impede que a Administração crie padrões de atendimento, mas

sempre visando ao aperfeiçoamento da atenção à saúde e não, direta ou indiretamente, a

limitar  direitos  característicos  da proteção constitucional  a  direitos  fundamentais,  o que

seria uma burla à essência do Estado de Direito. 

Embora  as  atividades  que  visem à  redução  de  doenças  e  outros  agravos  sejam

prioritárias, por se referirem à atuação estatal eminentemente preventiva, e considerando

que as atividades do SUS devem ser integrais a ponto de contemplarem, em todos os níveis

de  complexidade,  desde  a  dimensão  individual  da  saúde e  ainda  a  social  e  a  coletiva,

somente  com  a  junção  de  todos  esses  aspectos,  incluindo  ações  de  prevenção  e  de

recuperação da saúde, é que pode formar um sistema único. 

O aspecto essencial do sistema de saúde no Brasil é a formulação de um princípio

da unidade em torno dele, segundo o qual, conforme a leitura de Jorge Munhós de Souza49,

os  serviços  e  as  ações  de  saúde,  públicos  ou  os  complementares  privados,  devem ser

pautados e se desenvolver com base nas mesmas políticas, diretrizes e comandos, existentes

sob um sistema cooperativo e integrado. Além disso, aponta o mesmo autor que o princípio

da unidade impede que o sistema público seja utilizado como mera extensão do sistema

privado, tornando inadequado que procedimentos e protocolos escolhidos por profissionais

da rede privada sejam custeados pelo sistema público. 

Compor um sistema de saúde único e com cuidados integrais sempre interligados

envolve a difícil tarefa de realizar ações de "promoção da saúde, prevenção de doenças e

47 PAIM, Jairnilson Silva. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão crítica. Salvador:
EDUFBA. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 165.

48 DALLARI,  Sueli  Gandolfi;  NUNES JUNIOR,  Vidal  Serrano.  Direito  Sanitário.  São  Paulo:  Editora
Verbatim, p. 92-93.

49 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013,
p. 209-210. 
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fatores de risco e,  depois de instalada a doença,  o tratamento adequado dos doentes"50,

sendo todos esses aspectos sobrepostos, convivendo e se complementando no sistema. A

unicidade do sistema público de saúde no Brasil é capaz, assim, de reunir o amplo espectro

de  ações  de  saúde,  tão  complexas,  quanto  diversas,  sendo  determinantes  ainda  a

universalidade do acesso ao sistema e da integralidade dos serviços prestados.

A compreensão do SUS enquanto sistema permite identificar alguns requisitos para

os serviços de saúde no Brasil.  Como observam Sueli  Gandolfi Dallari e Vidal Serrano

Nunes Júnior51, todos meios de atuação (ações, equipamentos e serviços) dentro do SUS

formam um combinado de ferramentas  com destinação  certa  de concretizar  o  direito  à

saúde e, assim, todos os recursos públicos envolvidos, sejam materiais ou humanos, devem

se integrar ao sistema. Ademais, as ações dentro do sistema único devem ser permeadas de

discussões quanto ao alcance social que o sistema deve ter. Nesse sentido, a fim de cumprir

esses requisitos da atuação sistêmica e integrada e com alcance social, é indispensável que

o sistema se funde na gratuidade de suas ações e serviços, como se abordará a seguir. 

O não pagamento por serviços prestados pelo Estado é tema controverso. Tal não

poderia  ser  diferente  diante  das  demais  características  que  devem ter  as  prestações  de

saúde,  como  a  universalidade,  a  igualdade  no  acesso  e  a  integralidade,  que  foram

expressamente previstas na CF/88. Contudo, para que o acesso ao sistema seja universal,

estar  em conformidade  com a  igualdade  material,  bem como  possuir  integralidade  nas

prestações, é importante que em alguma medida o serviço público de saúde seja gratuito.

Para grande parte dos usuários do SUS, a gratuidade é a única forma de tornar o acesso à

saúde universal e integral. 

Contudo,  não se pode ignorar  o  fator  financeiro  de qualquer  prestação estatal.

Desse modo,  ainda que,  em tese,  o serviço público  de saúde deva ser  gratuito,  não se

poderia imaginar que assim o seja para todos sempre que precisarem. Os gastos públicos

devem ser tanto programados,  quanto adequados à necessidade específica  e prevista  de

cada serviço. Nesse sentido, as políticas públicas – sociais e econômicas - formadoras de

serviços públicos de saúde não poderiam ser pensadas para que fossem gratuitas a toda

50 FREIRE, Caroline; ARAÚJO, Débora Peixoto. Política Nacional de Saúde: Contextualização, Programa
e Estratégias Públicas Sociais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 29.

51 DALLARI,  Sueli  Gandolfi;  NUNES JUNIOR,  Vidal  Serrano.  Direito  Sanitário. São  Paulo:  Editora
Verbatim, p. 79-81.
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população  brasileira  e  aguardasse  que  cada  um  procurasse  o  serviço  gratuito  que  lhe

convier. 

A necessidade de identificar que os serviços de saúde dependem de financiamento

decorre da análise jurídica que se deve fazer do gasto público, inclusive porque a existência

de órgãos e estrutura públicos para a prestação de serviços públicos importa gastos que

precisam de  mecanismos  de  financiamento  para  regular  os  ingressos  de  recursos  e  as

despesas.  Para  Horácio  Guillermo  Corti52,  “la  existencia  de  órganos  implica  algún

mecanismo para  su  financiamento.  Es  decir,  si  hay  órganos  hay métodos  para  obtener

ingressos  y  efectuar  erogaciones.”  Assim,  a  existência  de  aparelho  estatal  requer  o

entendimento  de ingressos e  despesas,  definição  nuclear  da atividade  financeira  estatal.

Esse aspecto é, assim, um primeiro elemento que impede uma gratuidade irrestrita de ações

e serviços de saúde. 

Como aponta Daniel Wunder Hachem53, os serviços públicos não são criados para

que as pessoas dependam indefinidamente do Estado, mas para que se ofereçam, de forma

contínua,  as  condições  favoráveis  a  prestações  que  o  Estado  deve  realizar.  E  mais,

teoricamente, se o cidadão tem acesso ao bem público fundamental (inclusive por ser, em

essência, escasso e útil) sem o oferecimento pelo Estado, não poderia exigir do Estado que

recebesse esse bem de forma gratuita, ressaltando-se, contudo, que na perspectiva de direito

positivo,  até  se  poderia  exigir  tal  prestação  desse  modo,  mas  sob  aspectos  práticos,  é

inviável. Essa ideia se coadunaria e permitiria a universalidade das prestações de serviço

público, assim explica o autor54:

A conclusão a que se chega com esse raciocínio enseja a seguinte proposição: do
ponto de vista político, a partir da lógica que preside o Estado Social, encarnada
na igualdade material, se o indivíduo possuir condições financeiras e encontrar
disponíveis no mercado os bens econômicos, sociais e culturais tutelados pelos
direitos fundamentais sociais, logrando acesso a eles por outros meios que tornem
prescindível  a sua obtenção mediante serviços públicos ofertados pelo Estado,
seria um contrassenso admitir que em tais circunstâncias ele estivesse investido
na  posição  jurídica  de  exigir  da  Administração  a  sua  prestação  gratuita.  Em
outras palavras:  para que a universalidade dos cidadãos tenha acesso aos bens
jurídicos protegidos pelos direitos sociais, faz-se necessário que o Poder Público

52 CORTI, Horacio Guillermo. Derecho Financiero. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 1997, p. 209.
53 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do

cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. 

54 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. p. 143. 
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trate desigualmente as situações desiguais, na medida das suas desigualdades, em
observância ao princípio da igualdade material.

Daniel  Wunder  Hachem55 identifica  a  partir  dessas  observações  que  a

universalidade de direitos fundamentais, como saúde e educação, deve ser vista como um

ponto de chegada e não ponto de partida, de modo que a importância está em as prestações

estatais serem universais ao fim do desenvolvimento do serviço público, para garantir a

redução das desigualdades,  de modo que não se utilize a  universalização para tratar  os

desiguais de modo igual. Não é que o direito deixaria de ser garantido a todos, mas o acesso

a esses bens econômicos (úteis e escassos) não seria realizado sempre da mesma forma,

podendo-se estabelecer critérios de diferenciação. Por exemplo, no caso de prestações de

saúde, quem pode adquirir os mesmos serviços da iniciativa privada não tem, dentro dessa

perspectiva, acesso a mesma gratuidade de serviços que aqueles que não podem adquirir os

mesmos bens mediante pagamento, e, assim, “cobra-se de quem pode pagar, isenta-se de

pagamento quem não pode56”. 

Desse modo, sob o aspecto jurídico-normativo, no campo da saúde seria possível a

cobrança pelos serviços públicos, conforme Hachem57, reconhecendo-se que o autor não

promove,  em  sua  análise,  que  a  cobrança  pelo  serviço  de  saúde  seja  realizada  com

distinções de serviço prestado, mas que seja cobrado, pelo mesmo serviço público, de quem

pode  pagar  por  ele.  Isso  porque,  defende  o  autor,  diferentemente  da  educação,  a

Constituição Federal de 1988 não estipulou como diretriz obrigatória do SUS a gratuidade,

mas sim a descentralização, o atendimento integral e a partição da comunidade.

Adicionalmente, pode-se citar ainda um outro argumento contra a gratuidade de

todos os serviços de saúde. Trata-se do princípio da unicidade, que segundo Jorge Munhós

de  Souza58 se  refere  à  característica  essencial  do  SUS de  ser  o  mesmo  para  todos  os

serviços  e  ações  de saúde públicos,  ou seja,  devem ser  realizados  segundo as  mesmas

55 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014.  

56 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. p. 152. 

57 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do
cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. 

58 SOUZA, Jorge Munhós de.  Diálogos institucionais e direito à saúde. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.
210.
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políticas, diretrizes e comandos, visando inclusive a otimizar todos os escassos recursos

sociais. Para o mesmo autor, uma relevante decorrência do princípio da unicidade é evitar

que  o  sistema  público,  por  ser  gratuito,  seja  mero  instrumento  do  sistema  privado,

“proibindo  que  o  paciente  recorra  ao  sistema  público  exclusivamente  para  obter

medicamento,  exames clínicos e tratamentos cirúrgicos prescritos por médico particular,

responsável por seu diagnóstico e acompanhamento59”.

Contudo, com a devida vênia ao pensamento de Daniel Wunder Hachem e ainda

com a ciência das tortuosas questões levantadas por Jorge Munhós de Souza, inclusive no

que se refere à preocupação com a equidade, entendemos que não se poderia falar em não

aplicação  da  gratuidade  ao  serviço  público  de  saúde  sem  potencialmente  ferir  as

particularidades do SUS como desenhado no ordenamento jurídico brasileiro desde 1988.

Como seria possível identificar se aquele que procura a porta de entrada do SUS poderia

pagar pelo mesmo serviço prestado na iniciativa privada sem o risco de tornar o SUS um

serviço igualado aos serviços privados, na medida em que se poderia pagar “a mais” (além

dos impostos) para se ter um serviço público ou não? 

Inicialmente, estar-se-ia diante dos problemas que podem decorrer de tornar um

serviço público rendido à lógica da iniciativa privada, desvirtuando a essência da prestação

de serviços pelo Estado: não há preço para que o Estado exerça suas funções, e ainda que se

identifique  que  esse  preço  é  pago  por  meio  de  tributos,  eles  não  estão  vinculados  à

prestação de um serviço específico.  E mais,  ainda que se cobrem taxas por um serviço

público, maior ainda será a possibilidade da lógica de mercado (de lucro) estar presente

nessa prestação,  o que é  incompatível  com a atividade  estatal  e particularmente  com a

prestação de saúde eminentemente pública. 

Desse modo, ainda que se reconheça a força dos argumentos em prol da cobrança

por serviços públicos de saúde, na prática, restaria inviável que se fizesse uma distinção

entre quem pode pagar ou não, criando-se, naturalmente, uma diferença dentro da própria

prestação do serviço. Para Avelãs Nunes60,  as diferenciações de tratamento que o Estado

59 SOUZA, Jorge Munhós de.  Diálogos institucionais e direito à saúde. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.
210.

60 NUNES, Antônio José Avelãs;  SCAFF,  Fernando Facury.  Os Tribunais e  o  Direito  à Saúde.  Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 20-21.
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deve fazer  entre  os rendimentos  dos  diversos  grupos sociais  tem que estar  presente no

sistema fiscal e de contribuição e não nos serviços públicos.

Ao  se  posicionar  contrário  a  cobranças  no  sistema  público  de  saúde,  Avelãs

Nunes61 comenta  que  há  uma  distorção  na  filosofia  do  serviço  público  de  saúde  na

interpretação  da  CF/88  quando  não  se  deixa  claro  que  sistema  de  saúde  deve  ser

[integralmente] gratuito, tal como ocorreu com a Constituição da República Portuguesa de

1976. Se não for gratuito, a saúde passa a fazer parte da política de caridade pública, na

qual a gratuidade seria para aqueles mais pobres, perdendo-se a qualidade de serviço, uma

vez que, enquanto “reduzido a uma espécie de sopa dos pobres62”, facilmente se aceitará a

realização de poucos investimentos. 

Ademais, merece destaque que o modelo de prestação de saúde gratuito apenas

para a camada mais pobre ou sem emprego formal foi superado pela CF/88 ao criar as

diretrizes do SUS. Paradoxalmente,  como conclui Oswaldo José Barbosa Silva63, o SUS é

tido ainda como um sistema para os pobres. Ainda mais contraditório é o fato de o SUS,

mesmo sendo tantas vezes identificado como um sistema para quem não pode pagar pela

saúde privada, chega a absorver as demandas de alta complexidade ou de componentes da

assistência  farmacêutica especializada por parte daqueles que possuem planos de saúde.

Essa clientela  do mercado de saúde já recebe do Estado recursos para ações e serviços

privados, contudo, acabam precisando do Estado diante da má vontade dos planos de saúde

em investir em alta complexidade ou de custear medicamentos. O efeito desse descompasso

é, para o mesmo autor64, que o SUS sofre de um déficit de pressão por qualidade por parte

de segmentos que são estimulados a comprarem ações e serviços de saúde no mercado.

Nesse  aspecto,  estabelecer  pagamentos  dentro  de  um sistema de  saúde que  se

propõem universal tende a aprofundar desigualdades. O risco advém do fato do SUS já ser

creditado como um sistema para aqueles que não podem pagar pelos serviços privados,

representando a existência de cobranças um fator a mais para incompatibilizá-lo com um

61 NUNES,  Antônio  José  Avelãs;  SCAFF,  Fernando  Facury.  Os Tribunais  e  o  Direito  à  Saúde.  Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 32.

62 NUNES, Antônio José Avelãs;  SCAFF,  Fernando Facury.  Os Tribunais e  o  Direito  à Saúde.  Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 20.

63 SILVA, Oswaldo José Barbosa.  É o Sistema Único de Saúde-SUS para os pobres?  Revista Cadernos
Ibero-Americanos de Direito Sanitário. 2017 abr./jun, 6(2):180-192, p. 190.

64 SILVA, Oswaldo José Barbosa.  É o Sistema Único de Saúde-SUS para os pobres? Revista Cadernos
Ibero-Americanos de Direito Sanitário. 2017 abr./jun, 6(2):180-192, p. 190.
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projeto universalizante. Em uma sociedade com tamanhas desigualdades sociais, como a

brasileira, estabelecer mais um canal de diferenças dentro do serviço público foge ao ideal

do SUS. A reflexão poderia ser outra se estivéssemos em um contexto de igualdade em

saúde e não de iniquidades tão profundas. Especialmente no âmbito da América Latina, que

registra  o  maior  índice  de  desigualdade  social  do  mundo65,  medidas  que  promovam

desigualdades no acesso não devem ser a primeira solução aos problemas identificados em

serviços universais. 

A construção de um sistema de saúde de qualidade não corresponde a um modelo

de  saúde  gratuita  como  forma  de  caridade,  ou  seja,  somente  quem é  verdadeiramente

hipossuficiente não pagaria para usar o SUS. Um sistema universal e público se constrói

com soluções que o fortaleçam e o ampliem e não que o reduzam apenas para quem já

suporta  os  efeitos  da  segmentação  do setor  de  saúde.  Para resolver  a  alegada  situação

injusta de utilização do SUS por usuários dos planos de saúde, abordar-se-á no Capítulo 2

os mecanismos de ressarcimento que precisam ser intensificados, notadamente no contexto

do crescimento de planos, seguros e produtos de saúde com cobertura reduzida.

Outro risco advindo do discurso da possibilidade de pagamentos pelo uso do SUS

está nas duplas portas de entrada no mesmo estabelecimento público de saúde. Algumas

discussões têm sido promovidas em torno da chamada “dupla porta do SUS”, que consiste

na  realização  de  atendimentos  privados,  de  forma  sistemática,  por  hospitais  públicos.

Diferentemente do uso de hospitais públicos por pacientes de planos de saúde, em que o

ressarcimento  deve  ocorrer  pelo  Fundo  Nacional  de  Saúde,  no  caso  da  dupla  porta,  a

instituição pública já seria equipada para atender como clientela parcial pacientes dispostos

ao desembolso direito ou ao uso do plano de saúde, com pagamentos direitos ao hospital.

Em auditoria realizada pelo TCU66 em três hospitais que se utilizavam desse modelo, em

São Paulo e no Rio Grande do Sul, identificou-se que havia diferenças nas condições de

hotelaria  e  de  acesso  dos  pacientes.  Essas  instituições,  apontou  a  auditoria,  “possuíam

enfermarias diferenciadas para acomodar os pacientes atendidos no regime privado, bem

como  disponibilizavam  para  esses  pacientes  quartos  com  menos  leitos  e  itens  de

65 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CEPAL.  La ineficiencia de la
desigualdad. Santiago: Naciones Unidas, 2018. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/bitstream

/handle/11362/43566/1/S1800302_es.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018.
66 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da União.  Relatório Sistêmico  de Fiscalização:  Saúde.  Brasília:  TCU,

2014, p. 165-167.
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comodidade distintos”. Analisando o incremento financeiro que seria dado pela abertura a

atendimentos privados nessas instituições, identificou o TCU que não era possível avaliar o

impacto dessas receitas para as atividades dos hospitais, considerando as “fragilidades nos

controles  contabeis  existentes,  ausencia  de  transparencia  referente  à  aplicaçao  dessas

receitas e inadequaçao dos sistemas de contabilizaçao de custos.”

A respeito da possibilidade de utilização de serviços diferenciados por pagamentos

no SUS, a partir do pagamento de diferença de classe para acomodações melhores, Avelãs

Nunes67 aponta que se trata de uma “autêntica privatização disfarçada”, em que os médicos

particulares e planos de saúde podem encaminhar  seus pacientes  para que se tratem no

SUS, com padrões de qualidade garantidos pelo pagamento realizado ao hospital público. 

Mais grave ainda seria se o usuário que pode pagar seu tratamento na iniciativa

privada procura o SUS somente quando seu seguro ou plano privado de saúde lhe nega

atendimento, a cobrança pelo SUS do mesmo tratamento diretamente do paciente, seria o

mesmo que seu plano de saúde oferece: não se cobre o tratamento, mas o paciente pode

pagar adicionalmente o valor desse tratamento. 

A proposta de realização de pagamentos diretos pelos usuários no SUS não seria

capaz de promover qualquer mudança no quadro atual. O SUS continuaria a ser subsidiário

da iniciativa privada (a denunciada dupla concorrência entre sistemas de saúde, que será

melhor abordada no segundo capítulo deste trabalho) e ainda cobraria por um tratamento,

assim como feito pelo mercado de serviços de saúde. 

Ademais, não pode o SUS cobrar por ações e serviços de saúde diretamente de

seus  usuários,  sob  pena  de  desvirtuar  seu  traço  de  sistema  universal,  tornando-se  uma

espécie de “plano ou seguro público de saúde”, além de ser incompatível com as diretrizes

do  SUS  estabelecer  diferenciações  e  faixas  de  usuários.  Assim  entendeu  o  Supremo

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 581.488/RS 68:

É constitucional  a  regra  que  veda,  no âmbito  do Sistema Único  de  Saúde,  a
internação  em   acomodações    superiores,    bem   como    o  atendimento
diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS)   ou   por
conveniado,    mediante    o    pagamento    da    diferença  dos  valores
correspondentes.

67  NUNES, Antônio José Avelãs;  SCAFF, Fernando Facury.  Os Tribunais e o Direito à Saúde.  Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 67-68.

68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 581.488/RS. Tribunal Pleno, Relator: Min.
Dias Toffoli. Diario de Justiça Eletrônico, 8 abr. 2016.
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O  procedimento  da  “diferença  de  classes”,  tal  qual  o  atendimento  médico
diferenciado, quando praticados no âmbito da rede pública, não apenas   subverte
a   lógica   que   rege   o   sistema   de   seguridade   social brasileiro, como
também  afronta  o  acesso  equânime  e  universal  às  ações  e  serviços  para
promoção,  proteção  e recuperação  da saúde,  violando,  ainda,  os  princípios  da
igualdade e da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos arts. 1º, inciso III;
5º, inciso I; e 196 da Constituição Federal.

Reconhece-se que o fim último do serviço público de saúde é garantir as condições

adequadas de funcionamento em prol da boa prestação de saúde a qualquer pessoa que dele

necessitar. Entretanto, a fim de trazer melhorias ao sistema de saúde, não se pode ceder à

solução da cobrança para obtenção de serviços públicos essenciais, sob pena de desvirtuar a

configuração de acesso via cidadania que o SUS proporcionou. Não há que se fazer ou

estabelecer faixas de pagamento, por meio da cobrança ou da isenção, para quem deseja ter

acesso ao SUS. Um sistema público de qualidade é essencial, mas qualquer mecanismo que

dificulte o acesso deve ser negado. Nesse sentido, é questionável se a entrada de recursos

no SUS, gerada pela cobrança dos serviços públicos, compensaria o impacto negativo no

acesso ao sistema, considerando as restrições que a imposição de pagamentos acarretaria. 

Ainda assim é de se discutir o grau de aumento nos investimentos em saúde diante

dos pagamentos diretos por serviços públicos. Andrew Creese69 indica um crescimento de

investimentos em saúde com as taxas de usuário na maioria dos países da África em cerca

de  5%,  bem  como  que  esse  percentual  não  foi  muito  diferente  quanto  aos  níveis  de

financiamento na Europa Ocidental gerados por meio de taxas de cuidados subsidiados. 

Analisando-se modelos de cobrança de tarifas dos usuários dos serviços de saúde,

John Lister70 aponta  que  a  tarifa  mais  comum cobrada  pelos  países  que  não adotam a

gratuidade na atenção médica é a taxa de acesso aos medicamentos. Outro modelo citado

pelo autor é que aquele que cobra por consultas com médicos generalistas (realizado em

nove países da União Europeia) e ainda o modelo comum na União Europeia de cobrança

para consultas com especialistas. Aponta ainda que a Suécia cobra excessivas taxas dos

usuários do sistema de saúde; Grécia, Portugal e Itália dependem das taxas pelo usuário

para manter 20% dos seus sistemas de saúde; e os países do leste europeu, pelos novos

programas de seguro social, passaram a exigir taxa dos usuários de saúde. 

69 CREESE, Andrew.  User Fees: They Don't Reduce Costs, and They Increase Inequity.  BMJ: British
Medical Journal, vol. 315, no. 7102, 1997, p. 202–203.

70  LISTER, Jonh. Perguntas equivocadas,  respostas equivocadas.  In  LISTER, Jonh  et  al. ¿Por nuestra
salud? La privatización de los servicios sanitarios. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010, p. 25-26.
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Contudo, destaca Jonh Lister71 embora se identifique certo aumento nos ingressos

nos fundos dos sistemas de saúde a partir  dos pagamentos  dos usuários,  também “han

reducido fuertemente  la  utilización  de los  servicios,  empeorando así  la  equidad de  su

prestación, con un impacto negativo mayor entre los sectores pobres”. 

Diante desses fatores, Andrew Creese72 defende que o papel das taxas pagas pelos

usuários de serviços de saúde é muito mais uma ferramenta para moderar a demanda que

uma fonte de receita para o sistema de saúde. Assim, na maioria dos países desenvolvidos,

as taxas de usuário do serviço de saúde serviram mais para reduzir o uso que propriamente

o custo público desse serviço, o que não é um fator positivo, tendo em vista que a ausência

de uso do sistema de saúde pode vir acompanhado do aumento do número de tratamentos

mais longos ou mais caros. E ainda que “na área de controle de custos, as taxas de usuários

parecem  ser  uma  ferramenta  de  política  relativamente  fraca,  pois  se  concentram  no

comportamento dos pacientes e não nos prestadores73”.

Por outro lado, embora se descarte a cobrança por serviços do sistema públicos de

saúde brasileiro, defende-se que podem ser estabelecidos critérios para o acesso integral às

ações do SUS, notadamente no que se refere à assistência farmacêutica e de insumos de

saúde.  Inquestionável  que  um paciente  que  realiza  tratamento  integralmente  pela  rede

particular se socorra do sistema público para receber leites especiais e medicamentos de

alto custo, mesmo que tais itens essenciais à sua saúde pudessem ser exigidos inclusive do

seu plano de saúde, já arcado em parte com os recursos do Estado por meio de deduções-

incentivo no Imposto de Renda, por exemplo. É dizer, defender que o SUS pode não ser

gratuito, a priori e longe das questões intrínsecas ao direito sanitário, seria uma conclusão

apressada, contudo, diante de casos específicos, é inegável que não se pode ver o sistema

público capturado pelos usuários eventuais e encaminhados pelos protocolos da iniciativa

privada. 

71 LISTER,  Jonh.  Perguntas  equivocadas,  respostas  equivocadas.  In  LISTER,  Jonh  et  al. ¿Por nuestra
salud? La privatización de los servicios sanitarios. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010, p. 26.

72 CREESE, Andrew.  User Fees: They Don't Reduce Costs, and They Increase Inequity. BMJ: British
Medical Journal, vol. 315, no. 7102, 1997, p. 202–203.

73 Em tradução livre do trecho: "in the area of cost control, user fees seem to be a relatively weak policy tool
because they focus on patients behaviour rather than that of providers." 

(CREESE, Andrew.  User Fees: They Don't Reduce Costs, and They Increase Inequity.  BMJ:
British Medical Journal, vol. 315, no. 7102, 1997, p. 202–203.)
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Os critérios  que podem ser  estabelecidos  para  uso do sistema são de natureza

técnica, como relacionados aos protocolos do SUS e, especialmente, ao acompanhamento e

à evolução do quadro do paciente dentro do sistema público de saúde. Não pode o paciente

obter insumos do SUS e ter sua evolução e uso do insumo acompanhados por profissionais

da iniciativa privada. 

Alerta-se,  assim,  que  o  estabelecimento  de  critérios  não  pode  se  sobrepor  ao

atendimento da universalidade e da igualdade do acesso, tendo em vista que essas diretrizes

devem  ser  entendidas,  nas  palavras  de  Fernando  Borges  Mânica74,  como  “a

responsabilidade  estatal  pela  oferta  de  serviços  de  saúde  a  todas  as  pessoas  que  deles

necessitarem, sem qualquer tipo de discriminação”.  Ainda no aspecto da gratuidade dos

serviços públicos de saúde, defende Mânica75 que:

 Já a gratuidade dos serviços de saúde não consta como princípio expresso na
Constituição Federal. A rigor, sua previsão consta implicitamente no art. 43 da
Lei  Orgânica  da Saúde [...],  de uma diretriz  a  ser  observada na prestação  de
serviços  públicos  de  saúde  por  prestadores  privados  contratados  pelo  Poder
Público. Entretanto, a gratuidade foi incorporada ao ordenamento constitucional
da saúde, tanto em sua prestação  estatal  quanto em sua prestação  privada,  de
modo que não se admite qualquer outra interpretação da Constituição, senão a da
prestação gratuita das ações e serviços públicos de saúde.

Ao observar essa previsão da Lei n. 8.080/90, segundo a qual “a gratuidade das

ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados”, e identificar

nela que a gratuidade deve ser traço obrigatório na rede credenciada do SUS, não se pode

defender que quando o Estado prestar o serviço de saúde de modo direto, há a possibilidade

de cobrança, ainda mais diante das graves distorções ao serviço público de saúde que tal

prática poderia gerar, como foi apontado. Abordados os objetivos das ações e serviços de

saúde, cumpre então analisarmos a rede que os estrutura. 

74 MÂNICA,  Fernando Borges.  Prestação de  serviços  de  assistência  à  saúde pelos  municípios.  Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 39.

75 MÂNICA,  Fernando Borges.  Prestação de  serviços  de  assistência  à  saúde pelos  municípios.  Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 39.

37



1.2. A rede de ações e serviços públicos de saúde

A fim de que sejam alcançados os objetivos em torno das políticas públicas sociais e

econômicas em matéria de saúde, tratados no tópico anterior, é que a CF/88 desenhou um

sistema público organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada, estruturado pelas

diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade,

como será detalhado. 

O  sistema  de  saúde  propõe-se  a  ser  único,  contudo,  regionalizado  em nível  de

organização  e  hierarquizado  a  fim  de  possibilitar  sua  extensão  nas  mais  diversas

complexidades  de serviços,  os quais objetivam garantir  o funcionamento  do sistema de

modo  integral.  Além  disso,  a  organização  do  SUS  enquanto  sistema  traça  certa

descaracterização pontual da lógica federativa em que os entes possuem mais autonomia.

Não  obstante,  dentro  do  SUS,  identifica-se  uma  integração  obrigatória  entre  os  Entes

federativos  para a  coordenação e  cooperação das  ações  e dos recursos  à  disposição  do

sistema. 

Gilberto  Bercovici76 melhor  explica  o  tom da  coordenação  e  da  cooperação  no

ordenamento jurídico brasileiro,  destacando que a Constituição é a fonte da cooperação

entre  os  entes,  e  o  que  não  estiver  previsto  nos  casos  apontados  na  Carta  Magna,

predominam a separação e a independência no exercício das competências constitucionais.

A coordenação pressupõe que União e os entes federados tenham a mesma função, mas em

âmbito e em intensidade distintos, com prevalência da atribuição federal77, sendo esse o tipo

de competência para legislar sobre defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88). Já a cooperação

designa  a  União  e  a  outros  entes  a  função  de  exercer  as  competências  comuns78 em

conjunto, mas com interdependência, dificultando que um ente execute exclusivamente ou

com  prevalência  determinada  função.  Como  exemplo  do  exercício  da  cooperação,

identifica-se a competência para cuidar da saúde pública, que é comum a todos os Entes

(art. 23, II, da CF/88). A responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios para

76  BERCOVICI, Gilberto.  Desigualdades regionais, Estado e Constituição.  São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 151-154.

77  BERCOVICI, Gilberto.  Desigualdades regionais, Estado e Constituição.  São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 151. 

78  BERCOVICI, Gilberto.  Desigualdades regionais, Estado e Constituição.  São Paulo: Max Limonad,
2003, p. 152-153.
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promover ações e serviços que envolvam o direito à saúde é, assim, um reconhecimento da

necessidade de cooperação entre os Entes. 

Considerando que não se poderia construir o Sistema Único de Saúde baseado na

cooperação  entre  os  entes  estatais  sem  um  mecanismo  de  organização,  a  CF/88,  ao

estabelecer as bases do SUS, determinou que o sistema funcionasse de forma  regionalizada

e hierarquizada.

A  regionalização,  para  Jorge  Munhós  de  Souza79,  pressupõe  a  necessária

“organização por circunscrições territoriais, as quais, por sua vez, devem levar em conta o

dinamismo  e  a  complexidade  do  sistema,  adaptando  as  ações  e  serviços  ao  perfil

epidemiológico  local”,  e  ainda  que  o  sistema  deve  ser  organizado  de  acordo  com

circunscrições  territoriais,  com definições  capazes  de  atender  ao  perfil  epidemiológico

local. 

A  hierarquização,  por  outro  lado,  está  relacionada  com  a  organização  do

atendimento em distintos níveis de complexidade80. Os atendimentos devem partir dos mais

simples  (atenção  primária,  como  consultas,  curativos)  até  mais  complexos  (atenção

secundária,  como pequenas  cirurgias;  atenção terciária,  como cirurgias  de maior  porte).

Nesse aspecto, para Jorge Munhós de Sousa81, a importância de entender esses conceitos de

regionalização e hierarquização decorre de identificar que no SUS o atendimento deve ser

afunilado,  ou  seja,  o  paciente  deve  ter  um  contato  inicial  com  o  nível  primário  de

atendimento,  então  que ser  encaminhado,  se  necessário,  aos  níveis  mais  complexos,  os

quais  devem estar  disponíveis  em “centros  regionais  capazes  de atender  à  demanda  de

vários  pequenos  municípios,  priorizando  a  alocação  de  recursos  no  nível  primário  de

atendimento.”  A  hierarquização,  como  sendo  forma  de  dividir  as  atenções  de  saúde,

organizando-as, é chamada também de organização hierarquizada. 

Todos  esses  contextos  devem  se  basear  na  descentralização,  admitindo-se  em

consequência  que  os  serviços  devem  ser  prestados  pelos  Municípios,  exceto  quando

possuam dimensão nacional ou regional. Essa concepção, alerta Jorge Munhós de Souza82,

79 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013,
p. 209-211.

80 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013,
p. 210-211.

81 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013,
p. 210-211.

82 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013,
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não  retira  a  característica  do  nosso  modelo  federativo  em  que  a  União  concentra  a

arrecadação, mas estabelece responsabilidades de execução aos Entes de modo inverso ao

seu poder de investimento próprio, ou seja, a União continua a ser o Ente arrecadador em

essência, mas a execução dos serviços, inclusive de saúde, devem ser realizados, em regra,

pelos Municípios, exceto aqueles de dimensão regional e nacional ou quando o Município

responsável não possa realizá-lo. Nesse rumo, acrescenta que a observância das normas

regulamentares  do sistema é essencial  para se  respeitar  a  diretriz  da descentralização e

ainda para se evitar, em especial nas ações judiciais, a busca de responsabilidade incidente

sobre diversos entes da federação, gerando desperdícios de recursos. 

Assim,  pode-se identificar  que o federalismo do sistema de saúde,  em face da

diretriz  da descentralização,  pode ser  considerado  centrífugo  (que tende a  afastar-se do

centro),  tendo em vista a grande autonomia dos entes subnacionais  para a aplicação de

políticas  de  saúde.  Já  o modelo  federativo  de  organização  do Estado brasileiro  é  mais

centrípeto (que tende a aproximar-se do centro), em que se concede poderes para os entes

subnacionais, mas sem deixar de concentrar a capacidade de unidade no Ente nacional por

intermédio do seu alto poder material e normativo.

Para Fernando Aith83, a regionalização diz respeito a uma descentralização política

- estabelecida  em níveis de competência  de cada ente federativo,  somada à  cooperação

entre  esses  diversos  entes.  Ou seja,  a regionalização se baseia  na autonomia  federativa

ligada  ao  consenso  obtido  nas  instâncias  administrativas  criadas  para  favorecer  essa

cooperação, como as Comissões Intergestores Bipartites e Tripartite. 

Não se pode falar  em regionalização sem comentar  a implantação das Normas

Operacionais  Básicas  do  Sistema  Único  de  Saúde  (NOB  01/93  e  NOB  01/96),  que

desencadearam um processo de descentralização intenso, transferindo para os Estados e,

principalmente,  para  os  Municípios,  um conjunto  de  responsabilidades  e  recursos  para

operacionalização  do Sistema  Único  de  Saúde,  firmando  competência  político  sanitária

para diversos gestores municipais84. 

p. 212-213.
83 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de

Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 396.

84 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Regionalização da assistência à saúde:
aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde:
NOAS-SUS 01/01 e Portaria MS/GM n. 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar.
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Adicione-se  que  a  Norma  Operacional  de  Assistência  à  Saúde  (NOAS-SUS

01/2002) é baseada no reconhecimento da regionalização em saúde como fundamental para

a consolidação dos  princípios  de universalidade,  equidade no acesso e integralidade  da

atenção. Ademais, consta desses instrumentos que a transferência das responsabilidades em

gestão de saúde da União para Estado e Municípios na década de 1990, “foi acompanhada

por  um  crescimento  acelerado  das  transferências  fundo  a  fundo  contribuindo  para  a

substituição  progressiva  da  lógica  de  pagamento  por  produção  diretamente  pelo  gestor

federal 85”. 

Como a NOB-SUS 96 e a NOAS-SUS 01/2002 foram pactuadas entre a União, os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios por meio da Comissão Intergestora Tripartite,

com aprovação do Conselho Nacional de Saúde, alterando o modo de prestação de serviços

públicos de saúde86, tem-se importante demonstração da aplicação da autonomia federativa

e da cooperação entre os entes, estabelecendo-se um consenso fundamental para melhorar a

definição das atribuições específicas que caberão a cada ente federativo87, surgindo, então,

uma nova rede regionalizada de prestação de serviços de saúde. 

Desse  modo,  pode-se  dizer  que,  em essência,  a  regionalização  pressupõe  uma

descentralização coordenada por normas que dividem a atribuição da União, dos Estados e

dos Municípios. Aliando a regionalização à hierarquização da rede de serviços públicos de

saúde, pode-se atribuir, por exemplo, à direção nacional a competência para a gestão dos

sistemas  de  alta  complexidade,  e  à  direção  local  a  gestão  de  sistemas  de  baixa

complexidade. É essa a forma pela qual esses conceitos se relacionam e se harmonizam. 

Para  Sueli  Gandolfi  Dallari  e  Vidal  Serrano  Nunes  Júnior88,  enquanto  a

regionalização  diz  respeito  a  uma  organização  por  circunscrições  territoriais,  a

hierarquização está relacionada com uma organização em distintos níveis de complexidade,

Brasília: Ministério da Saúde, 2001, p. 05, 09.
85 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Regionalização da assistência à saúde:

aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde:
NOAS-SUS 01/01 e Portaria MS/GM n. 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar.
Brasília: Ministério da Saúde, 2001, p. 05, 09.

86 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 396.

87 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 395

88 DALLARI,  Sueli  Gandolfi;  NUNES JÚNIOR,  Vidal  Serrano.  Direito  Sanitário.  São  Paulo:  Editora
Verbatim, 2010, p. 83-84.
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em um sistema de referência e contrarreferência, que permite a racionalização do uso dos

recursos, tendo em vista que a unidade de atenção primária tanto realiza seus atendimentos

de  menor  complexidade,  quanto  referencia  casos  de maior  complexidade  a  um serviço

secundário ou terciário. 

A coordenação e o consenso advindos do entendimento adequado desses conceitos

acarretam  os  debates  e  as  decisões  em torno  das  Comissões  Intergestoras  Tripartite  e

Bipartite,  instâncias  administrativas  colegiadas  criadas  para  favorecer  os  consensos  que

organizam a regionalização89, territorialmente falando, mas também em torno dos tipos de

atendimento com base na complexidade do serviço. Nesse particular, em recente relatório

do Banco Mundial90 produzido em 2017, defendeu-se que o Brasil gasta mal e de forma

desigual  em  saúde,  apontando-se  que  essa  ineficiência  resulta  principalmente  da

fragmentação do sistema público de saúde,  especialmente  do alto  número de pequenos

hospitais, o que impede economias de escala na prestação de serviços.

Desse  modo,  é  relevante  que  se  discuta  em  que  medida  a  revisão  dessa

fragmentação de serviços de saúde pode ser benéfica ao sistema público de saúde, levando

em  conta  a  descentralização,  a  regionalização  e  a  hierarquização,  determinantes  nas

prestações do SUS.  Em que pese serem questionáveis à luz do Estado Social algumas das

conclusões do Relatório, como será abordado no tópico 1.3., certos pontos levantados pelo

Banco Mundial  podem ensejar  uma  discussão  eventualmente  favorável  na  melhoria  da

gestão do Sistema Único de Saúde. 

Ademais,  outra  possível  consequência  da  falta  de  reflexão  em  torno  da

regionalização,  em especial  na atenção especializada,  secundária  e terciária,  é o grande

número de ações de média e alta complexidade realizadas por entidades sem fins lucrativos

(fundação privada, serviço Social Autônomo, Entidade Sindical, Organização Religiosa e

Associação  Privada).  Em  análise  aos  dados  constante  no  Sistema  de  Informações

Hospitalares (SIH/SUS), disponíveis no DATASUS, identifica-se que o valor destinado às

89 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro.  2006.  458f.  Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006, p. 396.

90 BANCO MUNDIAL (Brasil).  Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no
Brasil:  Revisão das  despesas  públicas.  Brasília:  Grupo Banco Mundial,  2017.  156 p.  Disponível  em:
<http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-
PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf>. Acesso em:
14 dez. 2017.
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entidades sem fins lucrativos para fins de atenção hospitalar, é superior ao mesmo índice

aplicado pela Administração Pública direta e indireta de todos os Entes91, dados que serão

melhor comentados no tópico 1.3, ao se tratar do financiamento do SUS. 

Se cada ente assumir a execução das responsabilidades que lhe cabem na atenção à

saúde, evitar-se-ia a expressiva transferência da atenção hospitalar para a iniciativa privada,

considerando que a fragmentação de serviços especializados é pouco eficiente. Nas mais

diversas  realidades  existentes  no  Brasil,  nem todos  os  serviços  públicos  locais  podem

realizar de forma satisfatória a prestação de saúde em atenção especializada (secundária e

terciária), seja por ausência de estrutura física e tecnológica, seja por ausência de recursos

financeiros e de pessoal. 

Analisando-se as tendências dos serviços públicos, notadamente as de privatização

de  serviços  essenciais,  Nuria  Cunill  Grau92 destaca  que  nos  países  que  empreenderam

reformas, identifica-se dois setores atuantes na saúde e na educação: um privado, de grande

extensão,  e  um público,  pequeno,  sustentado  por  pagamentos  diretos  e  que  financia  o

primeiro.  Aponta  que  na  experiência  mundial  de  serviços  que  foram transferidos  para

execução a nível  subnacional,  identifica-se uma tendência de favorecimento à iniciativa

privada. Assim, o repasse da gestão em saúde ocorre com “sua delegação a eles, ou foram

reconvertidos em serviços privados [...], ou foram ainda mais fragilizados, por trás da figura

dos financiamentos compartilhados, impossíveis de serem assumidos pelas municipalidades

ou pelas entidades locais pobres.93”

Ressalte-se que uma proposta de aperfeiçoamento na rede de atenção hospitalar a

partir  da identificação  da capacidade  de certos  Municípios  em manter  e  gerir  unidades

hospitalares ou serviços de atenção hospitalar não significa romper com a  regionalização,

princípio do Sistema Único de Saúde expresso no art. 198 da Constituição Federal/88. Em

que  pese  os  questionamentos  em  torno  das  intenções  do  Banco  Mundial  no

91 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), via DATASUS,
Disponível em : http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qgbr.def. Acesso em 13 Mai. 2018.

92 GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem  acontecido  com  o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  trad.  José  Geraldo  Leandro  Gontijo  e  Telma  Menicucci.  In:  GONTIJO,  José  Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 330.

93 GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem  acontecido  com  o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  trad.  José  Geraldo  Leandro  Gontijo  e  Telma  Menicucci.  In:  GONTIJO,  José  Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 350.
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desenvolvimento de direitos sociais, inegável que ter um sistema de saúde mais eficiente é

intenção dos defensores do SUS, considerando, como aponta Ocke-Reis94, “afinal, quem

argumentaria  contra  a  introdução de um programa governamental  ou serviço  hospitalar

mais barato, abrangente e eficaz?”. 

Na verdade, para que se evite a má utilização de leitos em hospitais de pequeno

porte  e  ainda  a  falta  de  leitos  em  outros  hospitais  (problema  não  citado  pelo  Banco

Mundial, mas corriqueiro na realidade das instituições de saúde), é importante que antes

sejam  construídos  leitos  em  hospitais  polos,  de  maior  porte,  que  possam  absorver  as

demandas dos hospitais menores, e superar o problema da localização. Veja-se, assim, que

as conclusões do Banco Mundial, mesmo aquelas que podem reforçar a adoção de uma boa

estratégica na gestão do SUS, devem ser analisadas com cuidado, tendo em vista que elas

podem conduzir a um discurso de redução de financiamento e da importância do SUS, o

que é medida inaceitável. Não se pode crer que simplesmente fechar hospitais de pequeno

porte irá modificar a prestação de serviços públicos de saúde, sem que antes se identifique

de forma clara onde esses leitos devem ser realocados. 

Jonh  Lister95 aponta  que  os  dados  do  Banco  Mundial,  de  forma  geral  e  não

somente no caso brasileiro, fornecem um total único de leitos de hospitais de todo tipo, para

casos  agudos,  internações  prolongadas,  maternidade,  psiquiátricas  e  instalações

especializadas, e, assim, devem ser analisados com cautela. A eficiência da simples redução

de leitos é, portanto, questionável sob o aspecto da falta de análise em torno de quais leitos

precisam ser diminuídos,  e,  ainda,  do aumento dos custos nos hospitais  maiores.  Além

disso, destaca o mesmo autor que a redução de leitos em países mais pobres representou um

corte absoluto na prestação de atenção médica, sem considerar as necessidades de saúde.

Ou seja, a melhora na distribuição de leitos pode ser medida contributiva ao SUS,

mas antes ela requer investimento do Estado, o que pode, em um primeiro momento, gerar

aumento de gastos, mas que serão compensados com a melhor alocação de leitos de forma

mais  adequada  nas  unidades  hospitalares  no  Brasil,  e  consequentemente  sem  que  se

dependa de forma tão direta dos leitos da iniciativa privada para atender às demandas do

94 OCKE-REIS, Carlos Octávio.  Os problemas de gestão do SUS decorrem também da crise crônica de
financiamento? Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro ,  v. 6, n. 3, p. 613-622,  2008.

95 LISTER,  Jonh.  Perguntas  equivocadas,  respostas  equivocadas.  In  LISTER,  Jonh  et  al. ¿Por nuestra
salud? La privatización de los servicios sanitarios. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010, p. 25.
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SUS. Como aponta  Ocké-Reis96,  “na verdade,  o  incremento  da  eficiência  não deve ser

tomado como desculpa para cortar recursos financeiros ou organizacionais do SUS, bem

como as filas em um sistema universal de saúde não podem servir para restringir o acesso”,

ao contrário, melhorar a eficiência do sistema pode requerer aumento dos investimentos. 

Outro  grande  fator  decorrente  da  municipalização  dos  serviços  de  saúde  é  a

possibilidade de se mascarar políticas de cortes de gastos sociais. Luciana Dias de Lima97,

analisando o pacto federativo em conjunto com a lógica financeira do Estado (poder de

tributar e poder de gastar), afirma que há uma tendência de deslocar o poder de gasto aos

níveis periféricos da organização federativa, contudo, salienta que a descentralização não

conduz necessariamente à contenção de gastos, uma vez que os entes subnacionais podem

ampliar a oferta de serviços e gerar mais despesas. 

Assim,  a  proposta  de  rever  a  distribuição  de  leitos  além  de  não  atingir  a

regionalização das redes de saúde, permite adequá-la à hierarquização a fim de identificar

que  nem  sempre  a  localização  dos  serviços  sob  responsabilidade  do  ente  menor  –

Município -, é a mais adequada. 

A ideia ganha reforço se analisarmos a divisão de competências realizada pela Lei

n.º 8.080/90. Quando essa lei estabelece quais são as atribuições das direções nacionais,

estaduais  e  municipais  do  SUS,  especificamente  nos  incisos  que  tratam  da  atenção

hospitalar,  pode-se identificar que a rede de atenção de alta complexidade não pode ser

atribuída à atenção local,  cabendo à direção nacional  tanto definir,  quanto coordenar as

redes.  À  direção  estadual,  cabe  identificar  hospitais  de  referência  e  gerir  os  sistemas

públicos de alta complexidade. Para direção local, identifica-se, no que se refere à atenção

hospitalar, a possibilidade de celebrar convênios com instituições privadas que podem ser

contratadas pelo ente municipal para prestação de serviços de alta complexidade hospitalar.

Em que pese estar presente em todas as competências executar serviços da rede

regionalizada e hierarquizada do SUS, inclusive da atenção local, não se pode deixar de

observar  que  a  atenção  hospitalar,  especialmente  de  alta  complexidade,  possui  papel

reservado mais expressivamente para as direções nacional e estadual.  Senão, vejamos o

texto da Lei 8.080/90:

96 OCKE-REIS, Carlos Octávio.  Os problemas de gestão do SUS decorrem também da crise crônica de
financiamento? Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro,  v. 6, n. 3, p. 613-622,  2008 .

97 LIMA, Luciana Dias de. Federalismo fiscal e financiamento descentralizado do SUS: balanço de uma
década expandida. Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro,  v. 6, n. 3, p. 573-598, 2008.
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 Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
[...]
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
[...]
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
IX -  identificar  estabelecimentos  hospitalares  de  referência  e  gerir  sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
[...]
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
[...]
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e
avaliar sua execução; 

Nesse sentido, uma importante faceta da coordenação nacional do sistema consiste

em seu financiamento, que não pode ser dissociado da respectiva necessidade de realização

dos  serviços  de  saúde  necessários  para  manutenção  do  SUS.  Contudo,  quando  o  Ente

central da federação tem maior poder de arrecadação, mas transfere a execução de serviços

públicos aos entes subnacionais, sem a correspondente fonte de financiamento, o serviço,

em si, estará prejudicado. 

De acordo com Luciana Dias de Lima98,  há um desequilíbrio fiscal entre as esferas

de governo decorrente da não correspondência entre o poder de gasto com as transferências

tributárias.  Para  a  autora,  os  desequilíbrios  podem ser  gerados  pelo  elevado  poder  de

arrecadação central ao passo que os entes subnacionais assumem encargos (desequilíbrio

vertical),  ou  ainda  por  variações  de  gastos  públicos  em  face  de  diferentes  demandas

(desequilíbrio horizontal). 

Segundo  levantamento  da  Organização  Mundial  de  Saúde,  em  2015,  o  Brasil

realizou gasto público em saúde na ordem de 4% do PIB99. Em que pese a capacidade de

arrecadação da União, em 2015, do total de recursos aplicados na saúde em percentual de

PIB, 1,69% foi gasto pela União100. 

98 LIMA, Luciana Dias de. Federalismo fiscal e financiamento descentralizado do SUS: balanço de uma dé-
cada expandida. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro ,  v. 6, n. 3, p. 573-598, 2008. 

99 OMS. Indicadores: Domestic General Government Health Expenditure,  Expenditure as Current Health
Expenditure. Disponível em: <http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx>. Acesso em 01
jun. 2018.

100 VIEIRA, Fabiola Sulpino; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá.  Os impactos do novo regime fiscal
para o financiamento do Sistema Único de Saúde e para a efetivação do direito à saúde no Brasil:
Nota  Técnica  n.  28.  Brasília:  Ipea,  2016.  Disponível  em:
<http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf > Acessado em 04
jun. 2018. p. 18, 25.
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Consoante exposto na Nota Técnica n. 28/2016 do IPEA101, a variação percentual

do PIB aplicado em saúde no Brasil entre 2002 e 2015 foi de 3,19% para 3,94%. Esse

crescimento do investimento em saúde com base no PIB se deu em grande medida ao

incremento dado pelos Estados e Municípios. Os gastos em saúde da União passaram de

1,66% do PIB em 2002 para apenas 1,69% do PIB em 2015. Já os Estados passaram de

0,72% do PIB para 1,03% do PIB, e os Municípios foram de 0,81% do PIB para 1,22% do

PIB para gastos em ações e serviços públicos de saúde. 

O crescimento nos investimentos em saúde dos entes subnacionais se deu também

com o uso de recursos próprios. Identifica-se que em 2004, o percentual médio de aplicaçao

de recursos pelos Municípios representava 18% e que, em 2015, esse percentual chegou a

23,3%.  Com  relação  aos  Estados,  passou  de  11,9%  para  13,5%  de  recursos  próprios

aplicados  em  saúde,  entre  2004  e  2015.  Esse  panorama  poderá  ser  agravado  com  a

imposiçao de teto ao gasto federal com saude, em virtude da EC 95/2016, que “provocara

grandes  dificuldades  para  o  financiamento  do  SUS,  pois  estados  e  municipios  nao

conseguirao absorver o impacto da perda de recursos”102. 

Ainda analisando os dados do financiamento em saúde, Ricart Santos103 defende

que a União tem se utilizado de alguns instrumentos para reduzir seu grau de investimentos

em saúde, como a Desvinculação de Receitas de União (DRU), que permite a aplicação em

finalidade diversa de 20% dos recursos que deveriam ser aplicados na Seguridade Social.

Assim,  conclui  que “a federação  acha-se desequilibrada  no  tocante  à  saúde:  Estados e

Municípios encontram-se a carregar maior fardo, se comparado com as suas respectivas

possibilidades104”.

101 VIEIRA, Fabiola Sulpino; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá.  Os impactos do novo regime fiscal
para o financiamento do Sistema Único de Saúde e para a efetivação do direito à saúde no Brasil:
Nota  Técnica  n.  28.  Brasília:  Ipea,  2016.  Disponível  em:
<http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf > Acessado em 04
jun. 2018. p. 18, 25.

102 VIEIRA, Fabiola Sulpino; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá.  Os impactos do novo regime fiscal
para o financiamento do Sistema Único de Saúde e para a efetivação do direito à saúde no Brasil:
Nota  Técnica  n.  28.  Brasília:  Ipea,  2016.  Disponível  em:
<http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf > Acessado em 04
jun. 2018. p. 18, 25.

103 SANTOS, Ricart  César  Coelho  dos.  Financiamento  da saúde pública  no  Brasil.  Belo  Horizonte:
Fórum, 2016, p. 109.

104   SANTOS, Ricart César Coelho dos.  Financiamento da saúde pública no Brasil.  Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 112.
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Nesse  sentido,  a  descentralização  dos  serviços  do  SUS  não  pôde  se  realizar

totalmente  e  uma  das  razões  é  ter  se  desenvolvido  nas  bases  do  sistema  de  saúde

precedente. Como apontam Vasconcelos e Pasche105, a estrutura do Sistema Único de Saúde

foi desenvolvida dentro de bases já existentes no campo da saúde pública e da medicina

previdenciária.  Em  que  pese  a  natureza  centralizadora  e  permeável  aos  interesses  do

mercado das instituições sanitárias já existentes serem incompatíveis com o novo sistema,

em certa medida houve uma continuidade em alguns aspectos.  Essa continuidade,  para

Vasconcelos e Pache106, possibilitou que a descentralização dos serviços de saúde em prol

dos  Municípios  ocorresse  de  forma  contraditória,  tendo  em  vista  que  continuaram

centralizados na esfera federal os recursos e o controle do sistema. 

Outrossim, sendo a administração dos recursos do sistema ainda centralizada, com

reduzido grau de investimentos pela esfera federal, a realização dos serviços é prejudicada,

especialmente  os  mais  caros  que  os  Municípios  não  teriam estrutura  para  realizar.  Os

serviços de saúde de alta complexidade hospitalar,  por exemplo,  quando são repassados

para  execução  pelos  Municípios,  sem  considerar  a  capacidade  desses  em  prestar

diretamente  esse  tipo  de  atenção  em saúde,  abre-se  caminho  para  contratação  da  rede

conveniada privada. 

O objetivo da descentralização foi atingir o maior número de pessoas possível, ou

seja, todo serviço de saúde deve se basear nessa diretriz. Para tanto, a rede que reúne todos

esses serviços é organizada de modo a ser regionalizada e os serviços hierarquizados de

acordo com o nível de complexidade. Tradicionalmente, em especial depois da NOB 96, a

lógica  da  descentralização  política  e  administrativa  dentro  do  SUS se  dá  por  meio  da

transferência  aos  Municípios  do  papel  de  realizar  diretamente,  ou  da  contratação  de

terceiros, grande parte das ações e serviços de saúde para as pessoas que vivem em seu

território,  cabendo aos  Estado a função de promover  a  harmonização,  a  integração e  a

modernização dos sistemas municipais107. 

105  VASCONCELOS,  Cipriano  Maia  de;  PASCHE,  Dário  Frederico.  O  Sistema  Único  de  Saúde.  In:
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 531-
562. p. 554. 

106  VASCONCELOS,  Cipriano  Maia  de;  PASCHE,  Dário  Frederico.  O  Sistema  Único  de  Saúde.  In:
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 531-
562. p. 554.

107   AITH, Fernando. A saúde como direito de todos e dever do Estado: o papel dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário na efetivação do direito à saúde no Brasil.  In:  AITH, Fernando  et al. (Org.)
Direito Sanitário: Saúde e Direito, um Diálogo Possível. Belo Horizonte: ESP-MG, 2010, p. 73-105.
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O que se propõe é que a divisão hierarquizada de competências sanitárias pode

justificar uma realocação das atribuições, em especial quando se fala em alta complexidade

sob a responsabilidade dos Municípios.  Desse modo,  acredita-se que o SUS precisa de

soluções  duradouras  e  que  observe  as  necessidades  de  saúde,  para  além  de  períodos

eleitorais ou da mera gestão política, identificando-se que a diretriz da descentralização do

SUS deve favorecer o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços públicos de

saúde, e não realizar serviços limitados a tetos de produção da iniciativa privada.  

Outra  diretriz  do  Sistema  Único  de  Saúde  que  merece  análise  crítica,

especialmente  diante  da  fragmentação  de  determinadas  ações  de  saúde  em  virtude  da

regionalização, é a participação da comunidade. Essa diretriz, ao passo que produz pouca

efetividade, por não ser de prática difundida entre usuários do sistema público de saúde,

serve ao discurso de prestação de saúde pela iniciativa privada. 

A  chamada  "democracia  sanitária"  por  algum período  esteve  ligada  à  atuação

popular em órgãos consultivos das instituições estatais sanitárias, como os Conselhos de

Saúde. Após, com a reforma do aparelho do Estado na década de 1990, a participação

popular foi utilizada como argumento para a introdução de uma Administração Pública

mais  gerencial,  contando  com  o  engajamento  da  sociedade  no  campo  das  decisões.

Especificamente  no  campo  da  saúde,  a  promessa  do  cumprimento  da  diretriz  de

participação  social  foi  utilizada  para  a  celebração  de  contratos  de  gestão  com  as

organizações sociais destinadas à prestação de serviços públicos de saúde. A colaboração

em  órgãos  consultivos  de  saúde  pública  será  abordada  neste  tópico  e  a  participação

veiculada  pela  reforma administrativa  será  tema  de maior  discussão no último capítulo

deste trabalho. 

De  acordo  com  Fernando  Aith108,  também  o  Direito  Sanitário  se  apropria  de

importantes instituições jurídicas responsáveis pela consolidação da atuação da comunidade

nas atividades do SUS. Não se poderia analisar juridicamente o Sistema Único de Saúde

desprovido de importante  ferramenta de consolidação da vontade social  na estrutura do

sistema  público  de  saúde.  Os  Conselhos  e  as  Conferências  Nacional,  Estaduais  e

Municipais  de  saúde,  de  acordo  com  a  Lei  n.º  8.142/90,  são  instâncias  colegiadas

p. 91
108 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro. 2006. 458f. Tese de

Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006, p. 261.
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formadoras da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Os Conselhos de

Saúde  devem  ser  formados  em  cada  ente  federativo,  composto  por  representantes  do

governo,  prestadores  de  serviço,  profissionais  de  saúde  e  usuários,  além  do  Conselho

Nacional  de  Secretário  de  Saúde  (CONASS),  do  Conselho  Nacional  de  Secretário

Municipais de Saúde (CONASEMS) e do Conselho Nacional de Saúde. 

A referida Lei disciplina que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde

e  Conferências  será  paritária  em  relação  ao  conjunto  dos  demais  segmentos,  medida

indispensável,  nas  palavras  de  Fernando  Aith109,  para  serem  capazes  de  realizar

“fiscalização e controle das ações e serviços públicos de saúde, tanto no que se refere à sua

formulação e execução quanto no que diz respeito ao financiamento da saúde e aos gastos

públicos destinados a essas ações.”

Cada Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com representação dos

vários segmentos  sociais,  para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes  para a

formulação  da  política  de  saúde  nos  níveis  correspondentes,  convocada  pelo  Poder

Executivo  ou,  extraordinariamente,  pela  Conferência  ou  pelo  Conselho  de  Saúde,  nos

termos do art. 1º, §1º, da Lei 8.142/90. As Conferências em cada esfera ocorrem de modo a

seguir uma cronologia, que se iniciam pelas municipais, seguidas das estaduais e depois as

nacionais,  visando  a  um  processo  de  construção  de  consensos  em  tornos  dos  temas

abordados110. 

Importante  o  destaque  realizado  por  Fernando  Aith111 no  que  se  refere  à  não

vinculação do gestor  públicos  às  deliberações  das  Conferências  e  Conselhos  de Saúde,

contudo, como "corporificam a vontade da sociedade e possuem a força que somente a

legitimidade  social  pode oferecer",  devem ser  observadas  o  mais  fielmente  possível.  E

ainda,  buscando  identificar  o  papel  complementar  das  instituições  de  participação  da

comunidade no SUS, o autor aponta que “os conselhos de saúde possuem a importante

função de fiscalizar  o Sistema Único de Saúde para que as deliberações  tomadas pelas

Conferências  de  Saúde  sejam  efetivamente  concretizadas  pelas  autoridades  públicas”.

109   AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria geral do direito sanitário brasileiro. 2006. 458f. Tese de
Doutorado. (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006, p. 389.

110 DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNUES JÚNIOR, Vidal Serrano.  Direito Sanitário. São Paulo: Verbati,
2010, p. 95.

111 AITH, Fernando Mussa Abujamra.  Teoria geral do Direito sanitário brasileiro. (Tese) São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2006, p. 390.
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Assim, o papel de decisão dentro das reuniões dos Conselhos, cujos funcionamentos devem

estar disciplinados em regimentos próprios, com reuniões ordinárias previstas, de modo a

garantir sua permanência, sem prejuízo das extraordinárias112. 

É nesse aspecto das instâncias de controle social que deveria se dar uma efetiva

participação  do  cidadão  no  sistema  público  de  saúde,  o  que  deveria  ser  prontamente

estimulado pelo Estado. Contudo, o engajamento da sociedade nos conselhos de saúde, por

exemplo,  não  é  realizado  a  contento.  Ocorre  que  os  conselhos  de  saúde  têm  função

consultiva e muitas vezes pouco efetiva, seja por falta de divulgação, de estrutura, ou ainda

por falta de incentivo à participação, em face do pouco impacto sobre a reestruturação dos

serviços de saúde113, e ainda porque os conselheiros não participam de forma ativa, muitos

pela  ausência  de  presença  física  e  outros  pela  ausência  de  entrosamento,  opinião,

manifestação sobre a política de saúde114. 

Nas comissões inter-gestoras bipartite (CIB) e tripartite (CIT), responsáveis pelas

principais definições na gestão das políticas de saúde dentro do SUS, a participação social

se dá apenas de modo indireto, pela pressão popular e pelo voto115. Assim, de certo modo,

pode-se concluir pela inefetividade do controle social sobre a gestão da saúde pública, pelo

menos do modo como é ofertado à população. Aqui pode estar a raiz do problema da falta

de atuação social na gestão da saúde pública, não na prestação dos serviços de saúde por

organismos em tese representativos, como a propaganda gerencial pretende vender, a qual

se abordará mais detidamente no terceiro capítulo, mas no uso indevido dos mecanismos já

existentes de participação e controle social no SUS, favorecendo a não prestação de saúde

pelo Estado diretamente.  

Aponta-se ainda que participação nas esferas de atuação popular em prol do SUS

deve ser avaliada a partir da atuação dos trabalhadores da saúde. Para Paim116, o “povo em

112 DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNUES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Verbatim,
2010, p. 95.

113 VAN STRALEN,  Cornelis  Johannes  et  al.  Conselhos  de  Saúde:  efetividade  do  controle  social  em
municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. Ciênc. Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 621-
632, set., 2006. 

114 COLOMBELLI, J; TORRES, MG. Conselhos Municipais de Saúde: atuação, efetividade e desafios na
região  do  AMMOC.  2017,  Online.  Disponível  em:  <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-
content/uploads/2016/09/unoesc-JOVIANE-COLOMBELLI.pdf>. Acesso em 13 out. 2017.

115 LEÃO, Thiago Marques; DALLARI, Sueli Gandolfi. O poder normativo das comissões intergestores
bipartite e a efetividade de suas normas. Revista de Direito Sanitário. 2016; 17, p. 38-53.

116 PAIM,  Jairnilson  Silva.  Reforma  sanitária  brasileira:  contribuição  para  a  compreensão  crítica.
Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 311.
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geral  e  mesmo entre  os  trabalhadores  de  saúde,  nem a  Reforma Sanitária  nem o SUS

parecem ser considerados conquistas que valham a pena lutar, seja para preservar ou para

avançar. Trata-se mais de consenso passivo do que de um consenso ativo”. O mesmo autor

pontua  que  os  meios  de  implementação  e  construção  do  SUS  sempre  estiveram  mais

centrados  nas  vias  legislativo-parlamentar  e  técnico-institucional.  O problema da pouca

utilização das vias sócios-comunitárias está na pouca efetividade da consciência sanitária,

da cidadania em saúde e das condições de melhora das condições de vida e de saúde de boa

parte da população. 

1.3.  A execução do serviço público de saúde como responsabilidade do 
Estado e a crítica ao seu subfinanciamento

Após identificar alguns dos objetivos constitucionais para os serviços de saúde e de

que  modo  eles  seriam estruturados,  importante  que  se  examine  a  quem cabe  buscar  a

construção do sistema de  saúde que contemple  os  objetivos  e  a  estrutura  que a  CF/88

traçou. 

Diversamente  do  defendido  por  alguns  autores117,  aponta-se  que  o  modelo

constitucional  do  sistema  de  saúde  brasileiro  somente  pode  ser  realizado  por  meio  da

atuação estatal. Por se tratar de um serviço de relevância pública ímpar, é importante que se

analise em que medida o incentivo estatal  a qualquer alternativa que retire o caráter de

acesso universal e gratuito das ações e prestações de saúde configura burla ao sistema de

saúde previsto na CF/88.

 Analisar-se-á inclusive o financiamento do sistema público de saúde e a compra de

serviços  da  iniciativa  privada,  sob  uma  perspectiva  crítica  à  luz  dos  comandos  da

integralidade, universalidade, equidade e gratuidade das ações e serviços de saúde. 

A própria ideia de serviço público comporta que sua prestação deva ser realizada

pelo Estado. Daniel Wunder Hachem118 defende, além do dever do Estado de garantir a

117 Osmir Antônio Globekner defende que o sistema privado de saúde também deve buscar a equidade e a
justiça no acesso. Tal ideia é incompatível com a lógica de mercado, típica dos contratos privados de
saúde, como será abordado. 
Cf.  GLOBEKNER, Osmir Antônio.  A saúde entre o público e o privado: o desafio da alocação dos
recursos sanitários escassos. Curitiba, Juruá, 2011, p. 154.

118 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica
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continuidade  e  o  cumprimento  de  um regime  de  bases  juspublicistas,  que  os  serviços

públicos  são  atividades  que  o  Estado  reputou  tamanha  importância  na  satisfação  das

necessidades das pessoas que “seria inadequado correr o risco de que elas deixassem de ser

ofertadas  pelos  particulares  ou  de  que  se  tornassem  inacessíveis  a  uma  parcela  da

população que delas necessitasse119”.

Especificamente quanto ao direito à saúde, a CF/88 traz novas faces do acesso e do

financiamento, alterando o modelo anterior, ao introduzir o acesso universal, igualitário e

gratuito. Independentemente da renda e da inserção no mercado de trabalho formal, a todos

seria garantida uma cobertura de saúde antes fornecida por meio da seguridade social ou de

um modelo privatista do regime militar. O sistema público de saúde previsto em 1988 se

propôs, assim, a ser gratuito, seguindo um modelo redistributivo inspirado no Estado de

Bem-Estar Social europeu120. 

Em que pese o seu destaque no serviço público brasileiro e a sua singularidade

reconhecida  no  direito  comparado,  o  SUS  apresenta  muitos  problemas  relativos  ao

financiamento e à gestão do sistema, como aponta Ocké-Reis121:

Alta prevalência de doenças crônicas entre grupos de mais baixa renda; surtos de
dengue e febre amarela; acesso restrito a listas de espera desorganizadas para os
serviços especializados; pacientes de baixa renda e pobres deixados à espera nas
salas de emergência dos hospitais; gastos altos e regressivos com medicamentos
(desembolso direto); baixo nível de investimentos; falta de médicos em regiões
mais  carentes  e  mesmo  nos  estabelecimentos  públicos  de  grandes  cidades
brasileiras,  uma  vez  que  os  médicos  são  mais  bem  remunerados  em
estabelecimentos privados etc. Sem mencionar os problemas sociais que afetam
diretamente  o  sistema,  tais  como  pobreza,  injustiça,  violência,  acidentes  de
trânsito, baixos níveis de educação e cultura, condições sanitárias precárias. 

Mesmo diante desse panorama de desafios consistentes na solução dos problemas

enfrentados pelo Sistema Único de Saúde, a exemplo dos apontados, as alternativas para

que se expandam as ações positivas sobre esses problemas sempre passarão pela atuação do

Estado. Essa é outra razão justificadora da essencialidade e da relevância do serviço público

de saúde no Brasil, ou seja, o fato desse modelo de prestação ser primordialmente público

do cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. 

119 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica
do cidadão–Repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C - Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. p.
142. 

120 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p. 21.
121 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p. 26.
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implica uma atuação estatal efetiva para mantê-lo. Se o direito à saúde deve ser protegido

pelo Estado de Direito, no Brasil, essa proteção deve ocorrer por meio da execução direita

de ações e serviços públicos, não cabendo uma proteção meramente reguladora do mercado

de saúde, tendo em vista que ao mercado privado não poderia caber as funções de promover

um sistema de saúde universal, igualitário e gratuito. 

É dizer, os princípios que a CF/88 estatuiu ao sistema de saúde não poderiam ser

alcançados fora da prestação pública de saúde. E dentro do sistema público de saúde, a

mesma Constituição Federal de 1988, que estabelece esse sistema público de atenção à

saúde,  determina  que,  embora  a  assistência  à  saúde  seja  livre  à  iniciativa  privada,  as

instituições  privadas  poderão  participar  somente  de  forma  complementar  do  sistema

público  de  saúde,  segundo  diretrizes  deste,  mediante  contrato  de  direito  público  ou

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (art. 199,

caput  e § 1.º). Adicionalmente, ainda fica estabelecida a relevância pública das ações de

saúde (art. 197). Desse modo, há uma clara preocupação com a construção de um sistema

público de saúde no Brasil, a cargo do Estado, que assegure a universalidade e a igualdade

do  acesso,  sendo  indispensável  a  intervenção  direta  estatal  nas  ações  de  promoção  e

proteção da saúde a fim de cumprir as funções que a Constituição lhe incumbiu.

Emerson Gabardo defende, considerando que o fio condutor entre a legalidade, a

eficiência  e  os  demais  princípios  da  Administração  Pública  é  o  princípio  implícito  da

finalidade  pública122,  que  é  adequado  unir  a  finalidade  ao  princípio  da  “intervenção

essencial  do  Estado”.  Juarez  Freitas123 lembra  a  necessidade  de  se  rever  o  regime  de

prestação de serviços públicos no qual o Poder Público atua como regulador por excelência,

exercendo, apenas quando for o caso, um papel subsidiário da promoção do bem de todos.

Para  tanto,  defende  o  afastamento  das  ideias  extremistas  que  negam a  participação  da

sociedade, bem como daquelas motivadas por uma “estadofobia” furiosa que vê o Poder

Público como mal terrível e insanável, que apostam na privatização a todo custo ou ainda

no  desmantelamento  inconstitucional  do  aparato  público.  Exigir  do  Estado  a  atuação

primordial na atenção à saúde está em compasso com o modelo de saúde essencial e de

122 GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. São Paulo: Dialética,
2002. p. 130.

123 FREITAS, Juarez.  O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais.  São Paulo:
Malheiros Editores, 2009. p. 147.
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relevância  pública  que  a  CF/88  estabeleceu,  não  podendo  esse  papel  ser  resumido  à

regulação do mercado privado de saúde. 

Ocké-Reis124 lembra que o processo de privatização está intimamente relacionado

com  o  crescimento  do  Estado  regulador,  ambos  vigentes  no  contexto  da  crise  de

legitimidade  do  welfare  state europeu.  Adverte  ainda  que  o  perigo  de  haver  uma

privatização total não rondou o setor de saúde no Brasil, tendo em vista que nunca houve,

de fato, um monopólio natural do Estado na saúde, bem como que podem ser destacadas

algumas tentativas de expansão dos planos de saúde que não tiveram êxito, a exemplo da

utilização  dos  leitos  dos  hospitais  universitários  públicos,  o  que,  por  outro  lado,  não

impediu o crescimento do setor de planos de saúde125. 

Desse modo,  a fim de não fomentar  um discurso de descrédito às ações e aos

serviços de saúde pública, importante relembrar que o modelo que se tem hoje no Brasil,

muito construído pela CF/1988, nega os ideais de um Estado Liberal, uma vez que nesse

modelo estatal, “os temas relacionados à saude constituiam um assunto deixado à iniciativa

particular, portanto, sob o jogo livre das forças do mercado, onde nem sempre os incentivos

capitalistas motivariam uma ação dos particulares em face das necessidades sociais126”. 

Nesse  aspecto,  Guido  Soares127 aponta  que  na  concepção  do  Estado  Liberal

somente haveria intervenção pública em saúde nos surtos de epidemias  (como da peste

negra e da cólera), nos pós-guerra e ainda na falta de alimentos, representando uma atuação

estatal sempre passageira. O valor de uma perspectiva social de saúde representa que hoje

não se imagina  “que os  hospitais,  a  previdência  social,  a  higiene  pública  (inclusive  os

serviços de tratamento de águas servidas, de esgotos e de lixo doméstico ou hospitalar)

seriam campos onde o Estado não deveria intervir128”. 

Desse modo, feitas essas considerações acerca do papel do Estado com intenções

sociais na prestação de saúde, é importante que se detalhe de que modo o financiamento

124 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  Challenges of the private health plans regulation in Brazil. Brasília:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 2004. v. 1013, p. 02.

125 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  Challenges of the private health plans regulation in Brazil. Brasília:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 2004. v. 1013, p. 02.

126 SOARES, Guido FS. O Direito Internacional Sanitário e seus temas:  apresentação de sua incômoda
vizinhança. Revista de Direito Sanitário, v. 1, n. 1, p. 49-88, 2000. p. 49.

127 SOARES, Guido FS. O Direito Internacional Sanitário e seus temas:  apresentação de sua incômoda
vizinhança. Revista de Direito Sanitário, v. 1, n. 1, p. 49-88, 2000. p. 49.

128 SOARES, Guido FS. O Direito Internacional Sanitário e seus temas:  apresentação de sua incômoda
vizinhança. Revista de Direito Sanitário, v. 1, n. 1, p. 49-88, 2000. p. 49.
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público de ações de saúde pública e privada podem revelar se o papel estatal na construção

e  na  manutenção  do  sistema  de  saúde  da  CF/88  é  devidamente  cumprido.  Assim,

compreender  a  faceta  do  financiamento  da  saúde  é  essencial  para  a  concepção  de

gratuidade,  universalidade  e  igualdade  no  acesso  do  sistema  público  de  saúde,  e

notadamente da prestação estatal prioritária, e apenas complementar da iniciativa privada.

Para tanto, é indispensável que se analisem os investimentos que recebem essas ações e

serviços de saúde no Brasil. 

No que se refere ao financiamento das ações de saúde, também a CF/88 estabeleceu

normas diretivas.  O §2º do art.  198 indica a aplicação mínima de recursos em ações e

serviços públicos de saúde por União, Estados, Distrito Federal e Municípios. No caso da

União, será com base na receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento), de acordo com recente alteração realizada

pela Emenda Constitucional n. 86, de 2015. Para os Estados e Municípios, permanece a

regra incluída pela Emenda Constitucional n. 29/2000, que estabelece ser de obrigação dos

Estados, Municípios e Distrito Federal a aplicação mínima em ações e serviços e saúde de

percentual estipulado em Lei Complementar sobre os impostos arrecadados por esses Entes

e as transferências constitucionais realizadas pela União (art. 198, §3º, I). Em que pese o

dispositivo constitucional determinar que a lei complementar referida deva ser reavaliada a

cada  05  anos,  temos  que  desde  a  edição  da  Lei  Complementar  n.  141,  de  2012,  os

percentuais  mínimos  de aplicação sobre a  receita  dos  Estados e  Municípios  seriam de,

respectivamente, 12% e 15%, estando o Distrito Federal obrigado a ambos os percentuais a

depender da natureza da base de arrecadação, se estadual ou municipal. (cf. artigos 6º e 7º

da LC n. 141/2012).

Da  observação  da  base  constitucional  relativamente  à  aplicação  de  recursos  na

saúde,  aponta-se  que  a  alteração  produzida  no  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias  referiu  um  teto  de  gastos  públicos  independentemente  da  análise  das

necessidades  de  crescimento  do  setor  público  de  saúde.  A  Emenda  Constitucional  n.

95/2016 apresentou um panorama ainda mais desafiador em termos de financiamento do

Sistema Único de Saúde, ao estabelecer uma limitação das despesas primárias,  ou seja,

daquelas  tidas  como  não-financeiras,  que  correspondem  aos  gastos  realizados  para  a

prestação de serviços públicos, estabelecendo-se um limite de despesas primárias com base
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no  IPCA,  independente  do  desenvolvimento  econômico  e  crescimento  demográfico  do

País129.

Alerte-se  para  o  fato  do  financiamento  da  saúde  ser,  ainda,  essencial  para

viabilizar a gratuidade, a universalidade e a igualdade no acesso ao sistema, resultando daí

a  importância  de  examinarmos  os  investimentos  que  recebem  essas  ações  e  serviços

públicos de saúde no Brasil. Nesse aspecto, expoentes da Economia Política alertam para

um  insuficiente  financiamento  histórico  de  direitos  sociais  quando  se  analisa  o  gasto

público no Brasil, inclusive no que se refere aos investimentos públicos em saúde. 

Analisando dados do exercício de 2013, Riani130 identifica a mesma desproporção

apresentada entre os exercícios de 2004 a 2009 no gasto público brasileiro em relação ao

PIB,  quando  comparado  com  os  mesmos  dados  de  países  Europeus,  integrantes  da

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e de outros da

América  Latina.  A média  dos gastos governamentais  em relação ao PIB dos Países da

OCDE foi  de  47,4%.  Na América  Latina,  a  média  esteve  em 31%,  em que pesem os

percentuais  de Argentina,  Equador,  Uruguai  e Venezuela  superarem essa média,  sendo,

respectivamente, 40,9%, 35,4%, 32,6% e 40,1%. O percentual do Brasil no mesmo período

foi de 39%. Embora Riani131 reconheça que uma análise mais aprofundada desses números

deva ser realizada com base ainda em outros critérios, havendo outras metodologias para a

composição  desses  gastos,  para  efeitos  de  uma  observação  primeira,  essa  análise  de

percentuais de gastos é a única disponível. 

Outrossim, esses dados devem ser examinados também a partir de uma análise de

quão satisfatória está a prestação dos serviços a partir dos gastos que eles representam. Isso

porque, a despeito do aumento dos índices de gastos públicos, o elevado volume financeiro

da  dívida  pública  do  Brasil  indica  que  esse  aumento  não  necessariamente  significou

melhora expressiva dos bens e serviços prestados pelo governo. Observando-se ainda os

dados de 2013, Riani também aponta que as despesas da União são em sua maioria com

encargos – amortização e serviços – da dívida pública (55,15%) e com previdência social

129    MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gatos publicos: Brasil de
volta  ao  estado  de  exceçao  economico  e  ao  capitalismo  do  desastre.  Revista  de  Investigaçoes
Constitucionais, Curitiba, vol. 4, n. 1, p. 259-281, jan./abr. 2017. 

130 RIANI, Flávio.  Economia do setor público:  uma abordagem introdutória. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC,
2016.  p. 80-82.

131 RIANI, Flávio.  Economia do setor público:  uma abordagem introdutória. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC,
2016, p. 80-82.
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(21,96%). No que se refere aos gastos com saúde, as despesas da União representaram

4,32% do gasto público, com educação foram de 3,59%, assistência social de 3,1% e defesa

nacional  foi  de 2,01%. Outros  serviços  essenciais  como segurança pública,  habitação e

saneamento tiveram gastos em percentuais respectivos de 0,43%, 0,03% e 0,15%. Já os

Estados gastaram, em 2012, 11,3% dos seus orçamentos com saúde, 14,6% com educação e

6,2% com segurança pública. Os Municípios, em média, em 2012, investiram 24,3% de

seus orçamentos em saúde e 26,4% em educação132.

Logo,  como  alerta  Célia  Lessa  Kerstenetzy,  é  necessário  denunciar  a  não

priorização das ações públicas de saúde no Brasil, uma vez que os gastos dos brasileiros

com saúde seguem abaixo dos realizados por países desenvolvidos e ainda que a maior

parte dos gastos em saúde vem sendo financiada pelas famílias, a despeito da existência do

SUS133. Ou seja, a maior parte dos gastos com saúde ainda não é do Estado, que obviamente

vem transferindo aos  indivíduos  a  responsabilidade  pelo  financiamento  dos  serviços  de

saúde usufruídos.  Nesse aspecto,  indica  Célia  Kerstenetzky que a  partir  de um modelo

herdado do regime militar, mesmo com a criação do SUS em 1988, mais de 55% dos gastos

no Brasil com a saúde são das famílias134. 

Identificados esses dados do gasto público com direitos sociais, inclusive nas áreas

relacionadas à saúde, no Brasil, pode-se extrair o que parece ser um bom diagnóstico de

economia  relacionada  ao  gasto  público  social  e  como  esse  meio  de  não  priorizar  os

investimentos  sociais  pode  acarretar  uma  falha  na  implantação  de  um  Estado  Social

adequado  no  Brasil.  O  que,  obviamente,  abre  caminho  para  o  fomento  das  ações  da

iniciativa privada em áreas que deveriam ser predominantemente públicas, a exemplo das

ações de promoção e proteção à saúde, consignadas, na CF/88, como de relevância pública

e obrigação do Estado, como já destacamos. 

A  consequência  desse  projeto  negligente  no  gasto  social,  abordado  no  tópico

anterior, é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde com a absorção das demandas

de saúde a cargo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ou seja, uma opção

132 RIANI, Flávio.  Economia do setor público:  uma abordagem introdutória. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC,
2016, p. 90-98.

133 KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na idade da razão: a reinvenção do
estado social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 225.

134 KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na idade da razão: a reinvenção do
estado social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 243.
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pelo crescimento dos planos de saúde e da atividade privada, a estratificação da clientela e a

não unicidade do SUS135. 

Dividindo-se as  ações  e  serviços  de saúde pública  em dois  grandes  grupos de

atenção, temos as ações de Atenção Básica, no âmbito dos recursos federais, financiada

pelo Piso da Atenção Básica; e as ações assistenciais ambulatoriais e hospitalares de média

e alta complexidade/custo – MAC -, pagas, no que se refere às transferências da União,

mediante  apresentação  de  produção,  por  meio  do  SIA/SIH/SUS  e  Autorização  de

Procedimentos de Alto Custo – APAC - em contas especiais  do Fundo Municipal  e/ou

Estadual, conforme o nível de gestão do município136.

Contudo, as ações e serviços da atenção básica passam por um apelo político de

serem transferidas, o quanto máximo possível, para a assistência suplementar, ou seja, para

os  planos  de  saúde,  a  fim  de  reduzir  as  ações  públicas  nesse  tipo  de  serviço.  O

subfinanciamento  das  ações  públicas  de  saúde,  que  encontrou  acolhimento  no  ideário

neoliberal  do  fomento  ao  mercado,  é,  portanto,  um  dos  maiores  obstáculos  ao  SUS.

Iniciativas  como  as  de  regulamentação  de  mais  uma  espécie  de  plano  de  saúde,  com

cobertura  sabidamente  reduzida  (como  é  o  caso  dos  Planos  de  Saúde  Popular  ou

Acessíveis),  em  que  a  assistência  prevista  na  cobertura  é  aquela  básica  ou  de  baixa

complexidade e custo, tem o propósito de afastar quem contratar esse tipo de assistência

suplementar da Atenção Básica do SUS, ferindo os ditames constitucionais, uma vez que

significam  uma  omissão  estatal  incompatível  com  a  Constituição,  que  estabelece  a

universalidade e a unicidade do sistema, tema que será aprofundado no Capítulo 2.

Quanto às ações e aos serviços classificados como de média e alta complexidade

do SUS,  especialmente  em atenção  hospitalar,  são  em boa  medida  repassados  para  as

entidades sem fins lucrativos, embora a atribuição da promoção da saúde pública seja do

Estado,  e  ainda  que  seja  transferida  ao  mercado,  deverá  sê-lo  apenas  em  caráter

complementar,  como determina  a  Constituição  Federal.  Esse tema será aprofundado no

Capítulo 3. 

135 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p. 11.
136 BRASIL. Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS. Manual de auditoria na gestão

dos  recursos  financeiros  do  SUS.  Brasília.  2004,  p.  26.  Disponível  em:
<http://sna.saude.gov.br/download/Manual%20Recurso%20%20Financeiro_2004-jul.pdf.>.  Acesso  em:
13 nov. 2017.
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A  análise  proposta  neste  trabalho  está  relacionada  a  identificar  que  a  não

observância  da  complementariedade  na  participação  da  iniciativa  privada  em  ações  e

serviços de saúde acarreta  a dependência  que o SUS possui do setor privado.  Ou seja,

quanto mais dependente o serviço público de saúde estiver do seu complemento privado,

menor será o cumprimento dos objetivos constitucionais em torno do SUS (universalidade,

equidade, integralidade e gratuidade). 

É  dever  do  Estado  a  prestação  de  saúde  com  acesso  universal  e  igualitário.

Somente um modelo de serviço público de saúde com bases sólidas pode alcançar esse

objetivo. Como melhor será detalhado no Capítulo 2, a saúde prestada antes da previsão de

“a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e

econômicas  que visem à  redução do risco  de doença  e  de  outros  agravos e  ao  acesso

universal e igualitário  às ações e serviços para sua promoção,  proteção e recuperação”,

tinha como característica o acesso seletivo e desigual, destinado a quem podia contratar a

iniciativa privada ou quem era beneficiário  da Previdência  Social.  Ou seja,  a prestação

pública de saúde era restrita a quem tinha emprego formal.  Pode-se dizer,  então,  que a

prestação de serviços de saúde públicos universais, sem desigualdades no acesso, é dever e

prestação obrigatória do Estado, como está claramente apontado no texto constitucional, ou

ainda, como conquistou a sociedade brasileira. Um modelo privado não é universal e igual,

tampouco pretende ser, e, assim, não pode o Estado ver nele a realização do mandamento

constitucional. 

Expostos, assim, os elementos para as discussões que serão travadas nos capítulos

seguintes,  especialmente  quando  se  abordou  as  características  da  universalidade,  da

igualdade, da base preventiva e ainda da gratuidade, que não são observadas em um modelo

de prestação de saúde privada, incentivado pelo Estado na regulamentação dos planos de

saúde popular (como será abordado no Capítulo 2), e ainda as diretrizes de participação da

comunidade e o princípio do serviço público como contraprestação estatal, que nucleiam a

discussão para o Capítulo 3, expõem-se os instrumentos utilizados para que o Estado realize

a compra de serviços de saúde da iniciativa privada,  analisando-se criticamente em que

medida a realização do Estado social no Brasil pode ser mitigada quando a prestação de

serviços públicos é cedida pelo Estado à rede privada.  
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CAPÍTULO  2.   A  (INDESEJADA)  FUGA  DA  SAÚDE  PARA  O
MERCADO

O conhecimento e o debate em torno das características  (objetivos, diretrizes e

organização) do modelo de prestação de saúde enunciado pela CF/88, como promovido no

Capítulo 1, tem por finalidade consolidar as conquistas advindas com o Sistema Único de

Saúde no Brasil. Diante do modelo de prestação de saúde que a CF/88 adotou, a assistência

privada à saúde adquire funções diferentes no sistema de saúde desenhado no Brasil antes e

depois de 1988.

Nesse contexto, importante identificar as relações que o Estado brasileiro mantém

com o mercado de saúde, notadamente de que modo esse relacionamento funciona como

fomento  às  atividades  privadas  e  lucrativas  de  saúde,  e  ainda  contribui  com  os

desvirtuamentos que são feitos no sistema público, fugindo do modelo estabelecido desde

1988.

Apresenta-se, assim, a relação entre o modelo eminentemente privatista de saúde

anterior à criação do SUS com o modelo público de prestação de saúde após 1988, e ainda

de  que  modo  o  modelo  privatista  atualmente  concorre  com  o  SUS.  Identificando  a

participação da assistência privada à saúde antes e depois da criação do SUS, o segundo

capítulo desta dissertação fará uma análise crítica acerca do papel do Estado no fomento

aos planos e aos seguros privados de saúde, mesmo diante da concorrência com o setor

público,  e ainda como a fuga para o setor privado de saúde contraria a importância do

sistema público de saúde determinada pela CF/88. Nesse aspecto, o exame proposto busca

entender se há fuga do protagonismo estatal nas ações e serviços de saúde, especificamente

com a normatização e o incentivo aos planos de saúde popular e em qual medida o gasto

público com incentivos à saúde privada retira o protagonismo estatal nas ações de saúde.
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2.1. A assistência privada de saúde antes e depois da criação do SUS

Uma  vez  que  as  ações  e  serviços  destinados  à  promoção,  à  proteção  e  à

recuperação da saúde é direito  de todos com acesso universal e igualitário  (art.  196 da

CF/88),  importante  identificar  em  que  medida  o  Estado  pode  participar  da  prestação

privada de saúde,  por meio  de incentivos  e  estímulos  à  adesão de novos clientes,  sem

comprometer o funcionamento e as diretrizes do sistema público, que, como se detalhará, é

o único a atender integralmente os requisitos apontados no texto constitucional para uma

sistema de saúde. 

Para além de alegar a importância do Sistema Único de Saúde e suas nuances, não

se pode deixar de relacionar o sistema público de saúde com o sistema privado. Duas razões

são fundamentais para esse tipo de relação: o sistema privado de assistência à saúde é bem

anterior ao SUS, e mesmo depois das garantias formuladas na CF/88, não se descarta a

forte concorrência entre o sistema de saúde realizado diretamente pelo Estado e o sistema

mantido pelo mercado. 

Antes da criação de um sistema universal  no Brasil,  realizado pela  formulação

social  e  democrática  do  Estado  brasileiro  na  CF/88,  o  sistema  nacional  de  saúde  era

baseado na setorialização nos serviços de assistência médica. Lima, Fonseca e Hochman137

identificam que a presença do setor privado na área de assistência médica-hospitalar e da

setorialização dos serviços de saúde, ou seja, a separação entre saúde pública e assistência

médica previdenciária, são eventos anteriores ao período do regime militar, já presentes no

Brasil no período da Primeira República (1930-1945) e do governo Vargas (1930-1945). 

Paim,  Vieira  da  Silva  e  Schraiber  indicam que  as  ações  de  saúde,  no  Brasil,

durante a primeira República (1988-1930) foram representadas por campanhas sanitárias

para vacinação de controle da febre amarela urbana, sob a coordenação de Oswaldo Cruz,

marcando-se,  assim,  um  período  de  sanitarismo  campanhista.  Já  durante  a  Primeira

República (1930-1945), há um marco da separação entre saúde pública e assistência médica

137   LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado
Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica.  In  LIMA, Nisia Trindade et al. (Org.).
Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 27-58,
p. 27.
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com a criação da caixa de aposentadorias e pensões pela Lei Eloy Chaves de 1923. Lima,

Fonseca e Hochman138 informam que assim se deu:

O momento inicial da responsabilização do Estado pela regulação da concessão
de  benefícios  e  serviços,  especialmente  da  assistência  médica.  Tratava-se  de
organizações  de direito  privado,  criadas  para  grupos  específicos  de servidores
públicos e organizadas segundo princípios de seguro social, ou seja, um modelo
em que os benefícios dependiam das contribuições dos segurados.

Durante o primeiro governo de Getúlio  Vargas (1930-1945) também estiveram

separadas  as  políticas  de  saúde  pública  daquelas  de  assistência  médica  individual

previdenciária. A assistência médica de trabalhadores formais era desenvolvida no âmbito

do MTIC (Ministério do Trabalho Indústria e Comércio), enquanto que aquelas destinadas

aos pobres, aos desempregados e aos trabalhadores informais, eram executadas pelo MES

(Ministério da Educação e Saúde), o que não representava apenas uma divisão de funções

entre  Ministérios  (trabalho,  saúde  e  educação),  mas  era  o  símbolo  do  modo  como  os

direitos sociais eram reconhecidos139. 

No período seguinte, de 1945 a 1964, destaca-se um movimento de saúde como

decorrência do desenvolvimento econômico nacional, e, assim, temos a separação da saúde

e da educação, uma maior descentralização e integração das ações de saúde. 

O  Ministério  da  Saúde  (independente  da  Educação)  foi  criado  em  1953,  no

segundo governo de Getúlio Vargas, contudo, a separação da estrutura de gestão de saúde e

educação “não significou grandes mudanças nas estruturas institucionais, [...] nem mudança

de ênfase nas populações rurais ou incorporação de novos serviços, ainda que o debate

sobre assistência médica e social estivesse presente140”. 

138 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado
Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica.  In  LIMA, Nisia Trindade et al. (Org.).
Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, 27-58, p.
32, 37.

139 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado
Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica.  In  LIMA, Nisia Trindade et al. (Org.).
Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, 27-58, p.
41-42.

140 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do Estado
Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica.  In  LIMA, Nisia Trindade et al. (Org.).
Saúde e democracia:  histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, 27-58,
p.51.
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Eduardo  Duarte  Nunes141 aponta  que  as  origens  da  saúde  coletiva  podem  ser

identificadas no projeto preventivista nas escolas médicas142, resultado das transformações

depois da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 1950 e 1960, começou-se a vincular o

desenvolvimento dos países do “terceiro mundo” com o fomento ao surgimento de um setor

industrial  e  produtor  de  manufaturados.  Assim,  “ampliava-se a  participação  estatal  e  o

aumento da produtividade da força de trabalho num projeto desenvolvimentista no qual a

seguridade social e o saneamento se fazem presentes143”.

Na década de 1960, em que foi editada a chamada Lei Orgânica da Previdência

Social  (LOPS,  Lei  nº  3.807,  de  26  de  agosto  de  1960),  unificaram-se  as  políticas

previdenciárias como resposta à demanda dos segurados e a uma atuação sindical mais

coordenada,  em  um  contexto  de  ampliação  dos  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  no

contexto  do  projeto  de  industrialização  no  Governo  de  Jânio  Quadros.  Ligia  Bahia144

esclarece  que  diante  do  quadro  de  valorização  dos  trabalhadores  das  indústrias,  os

trabalhadores rurais foram considerados inelegíveis à condição de segurados. A intenção de

conceder  assistência  médica  por  meio  da  Previdência  aos  trabalhadores  ocorreu  em

consequência do discurso de “oferta de mais e melhor para os [trabalhadores] considerados

mais produtivos, [e] marcou profundamente o ordenamento das relações entre o público no

sistema de saúde brasileiro”.

A  unificação  de  direitos  previdenciários  serviu,  assim,  para  sistematizar  a

assistência à saúde em torno do credenciamento de serviços e do papel do empregador. Ou

seja, o papel do Estado na assistência médica hospitalar esteve adstrito a criar condições

141 NUNES, Eduardo Duarte. Saúde Coletiva: uma história recente de um passado remoto. In: CAMPOS,
Gastão Wagner de Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p 19-40. p. 22

142 Paim,  Vieira  da  Silva  e  Schraiber  explicam que a  medicina  preventiva  fez  parte  do movimento  da
Medicina Integral nas escolas médicas, tendo surgido nos EUA, nas décadas de 1940 a 1960, como
forma  de  romper  com um ensino  apenas  da  medicina  curativa.  O  cuidado  em saúde  passou  a  ser
ensinado, assim, em uma concepção ampla, preocupando-se com a cura, mas também com a prevenção e
a reabilitação do paciente para suas atividades. 
(Cf. PAIM, Jairnilson Silva; VIEIRA DA SILVA, Lígia Maria; SCHRAIBER, Lilia Blima. O que é saúde
coletiva.  In: PAIM,  Jairnil;  ALMEIDA FILHO,  Naomar.  Saúde coletiva:  teoria  e  prática. Rio de
Janeiro: Medbook, 2014, p. 5-6.)

143 NUNES, Eduardo Duarte. Saúde Coletiva: uma história recente de um passado remoto. In: CAMPOS,
Gastão Wagner de Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p 19-40. p. 22.

144 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 419.
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para que a indústria em desenvolvimento fornecesse instrumentos de recuperação da saúde

dos segurados da Previdência. Ligia Bahia145 informa que os preceitos da LOPS serviram: 

1) na instituição de duas modalidades de atendimento – os serviços privados para
os que optassem por não participar da remuneração do atendimento prestado e a
opção  pela  livre  escolha  do  médico  entre  aqueles  credenciados  mediante  co-
pagamento; 2) nas carências e na discriminação de riscos, segundo as despesas
envolvidas no tratamento; 3) na reafirmação e legitimação da participação das
empresas empregadoras como arenas de negociação e organização de esquemas
assistenciais.

Assim, havia ali o surgimento de sistemas de fornecimento da saúde bem distintos,

e, como destaca Ligia Bahia146, tinha-se:

A aceitação tácita de que a Previdência Social intermediava acessos diferenciados
para os segurados,  segundo condição de renda e não quanto aos problemas de
saúde,  sedimentou  a  segmentação  do  sistema  de  saúde  brasileiro.  Segundo  a
Lops, os segurados que pudessem escolher os serviços e, para tanto, pagar uma
parte das despesas manteriam o direito de serem atendidos nos serviços próprios
da  Previdência  Social,  já  os  segurados  de  menor  renda  acessariam
exclusivamente  os  serviços  próprios.  Instituiu-se,  assim,  duas  modalidades  de
rede  assistencial,  ambas  legitimadas  pela Previdência  Social,  interligadas  pelo
financiamento estatal e livre fluxo de médicos e pacientes de maior renda entre
serviços próprios e privados.

Durante o regime militar, esse quadro de interfaces e dependências entre o público

e o privado na saúde se consolidou. Ligia Bahia147 aponta que a contribuição do Estado na

prestação de saúde aos segurados construiu um mercado dependente da Previdência Social

e ainda estimulou a criação de outros mecanismos de assistência à saúde  para empresas

privadas e estatais  desde a década de 1970, tendo em vista  os subsídios financeiros da

Previdência Social  a uma parcela  significativa dos seguros particulares,  os subsídios de

dedução fiscal e ainda os repasses em face dos custos com a assistência médica contratados

pelas estatais. 

145 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 419-420.

146 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 420.

147 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 432.
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Escorel,  Nascimento e Edler148 destacam que, na década de 1970, a assistência

médica teve grande financiamento realizado pela Previdência Social,  período em que se

observou  o  crescimento  dos  investimentos  do  INPS (Instituto  Nacional  da  Previdência

Social) na assistência médica, consistentes na expansão dos leitos disponíveis, nas grandes

contratações de serviços pela Previdência Social  e na construção de clínicas e hospitais

privados com recursos públicos.

 Esse  panorama  recebeu  críticas  no  Projeto  Nacional  de  Serviços  Básicos  de

Saúde, elaborado na década de 1980 por técnicos do Ministério da Saúde e do Ministério da

Previdência e Assistência Social. Ainda na década de 1980, com a Reforma Sanitária, as

propostas estavam em torno da reestruturação do sistema de saúde, inclusive no que se

refere às “mudanças na natureza institucional, composição e distribuição dos serviços de

saúde até as articulações da saúde com outras políticas sociais e participação da sociedade

no debate e na deliberação das políticas de saúde149”.

Na leitura de Felipe Dutra Asensi150,  no início do Século XX, a saúde era tida

como um favor do Estado, inclusive de utilização obrigatória (como durante da Revolta da

Vacina, em que parte da população se negava a receber a vacina contra a febre amarela em

1903), expresso em medidas curativas e campanhistas. Contudo, entre a Era Vargas e a

década de 1980, alguns fatores propiciaram a mudança nas relações de poder presentes no

campo  da  saúde,  muito  influenciado  pela  ampliação  dos  direitos  dos  trabalhadores,  a

criação de caixas de assistência e o surgimento de planos privados. Para Asensi151, a saúde

nesse período recebeu novos contornos ligados a um serviço privado ou um serviço público

decorrente de benefício trabalhista. Tinha-se, então, três grupos de assistência à saúde: o

dos trabalhadores contribuintes da Previdência Social; os que tinham condições de pagar

por planos privados de saúde, que, à época de sua criação (década de 1970), contavam com

cláusulas abusivas nos seus contratos com preços altos; e daqueles que não estavam em

148 ESCOREL,  Sarah;  NASCIMENTO,  Dilene  Raimundo  do;  EDLER,  Flávio  Coelho.  As  origens  da
reforma sanitária e do SUS.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al. (Org.).  Saúde e democracia:  histórico e
perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 59-82.

149 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 432.

150 ASENSI,  Felipe Dutra.  Direito à saúde: práticas  sociais reivindicatórias e  sua efetivação.  Curitiba:
Juruá Editora, 2013, p. 132.

151 ASENSI,  Felipe Dutra.  Direito à saúde:  práticas  sociais reivindicatórias  e  sua efetivação.  Curitiba:
Juruá Editora, 2013, p. 132.
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nenhuma dessas condições e se socorriam nas Santas Casas, que tinham o papel de acolher

aos desempregados e às pessoas sem acesso aos serviços de saúde. Por óbvio, que esse

sistema era baseado na desigualdade de acesso aos serviços públicos152.

Assim, entre as décadas de trinta e oitenta (da Constituição de 1937 até a de 1988),

destacam Viana e Machado153,  como o papel do Estado estava mais  relacionado com o

desenvolvimento  nacional  atrelado  à  industrialização,  pois  a  política  nacional  social  de

assistência médica centrava-se na regulação do trabalho ligado ao crescimento econômico

do setor industrial. 

O contexto da vinculação da assistência médica à saúde com a Previdência Social

tem  como  características  a  setorialização,  diante  da  separação  da  saúde  pública  da

assistência  médica,  e  a  presença  de  iniquidades marcadas  pelas  diferenças  entre

possibilidades  de  acesso  à  saúde  a  depender  da  natureza  do  trabalho.  Enquanto  os

trabalhadores das áreas de interesse para o crescimento do país estavam assegurados pela

Previdência, que incluía serviços de saúde, os trabalhadores rurais e informais não tinham

qualquer direito à recuperação da saúde assegurados pelo Estado. Quando estes precisavam,

procuravam os serviços de caridade. 

Tudo isso em um contexto de alta estratificação em decorrência da informalidade

do mercado de trabalho154. Desse modo, as consequências de um novo panorama sobre o

sistema público de saúde foram relevantes na formulação do modelo de saúde universal,

destacando-se a importância da descentralização na prestação e gestão dos serviços, diretriz

do sistema único (art. 198, I, da CF/88), alcançando inclusive aqueles que não possuíam

trabalho urbano formal e residiam em zonas rurais. Para Viana e Machado155:

A  marca  da  política  de  saúde  anterior  [à  CF/88]  era  a  fragmentação
institucional,  configurada pela presença de dois  ministérios  federais  na
condução da política, pelo papel subalterno de estados e municípios, por
privatização da oferta de serviços e por baixo poder regulatório do Estado.
[...]
No  bojo  da  redemocratização  brasileira,  o  movimento  pela  reforma
sanitária propôs a conformação de um sistema único de saúde, de caráter

152 ASENSI,  Felipe Dutra.  Direito à saúde: práticas  sociais reivindicatórias e  sua efetivação.  Curitiba:
Juruá Editora, 2013, p. 133.

153 VIANA, Ana Luiza d´Ávila; MACHADO, Cristiani Vieira. Descentralização e coordenação federativa: a
experiência brasileira na saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n. 3, p. 807-817, 2009. p. 808.

154 COSTA, Nilson do Rosário.  Brazilian healthcare in the context of austerity: private sector dominant,
government sector failing. Ciência & saúde coletiva, v. 22, n. 4, p. 1065-1074, 2017, p. 1067.

155 VIANA, Ana Luiza d´Ávila; MACHADO, Cristiani Vieira. Descentralização e coordenação federativa: a
experiência brasileira na saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n. 3, p. 807-817, 2009. p. 808.
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universal  e  com  participação  das  três  esferas  governamentais  na
operacionalização da política, inscrito na Constituição de 1988.
Em consequência, nos anos noventa, o Ministério da Saúde passou por um
processo de redefiniçao politico-institucional, a partir de dois movimentos
concomitantes:  a  unificação do comando  nacional  sobre  a  política  e  a
descentralizaçao politico-administrativa.

Do modelo  sanitário campanhista (início do século XX) ao  de acesso desigual

(até o final da década de 1980), identifica-se pouca importância dada pelo Estado a uma

proposta de saúde pública, de fato, universal. Esse panorama ensaia uma mudança somente

em  1987,  com  a  criação  do  Sistema  Unificado  e  Descentralizado  de  Saúde  (SUDS),

caracterizado  pelos  princípios  da  universalização,  equidade,  descentralização,

regionalização,  hierarquização  e  participação  comunitária156.  Após,  com  um  modelo

sanitário  de  acesso  universal a  partir  da  CF/88,  tornou-se,  na  visão  de  Felipe  Dutra

Asensi157, a saúde um imperativo de prestação positiva do Estado, devendo concretizá-la e

ampliá-la a todos os cidadãos. 

O  panorama  da  saúde  enquanto  direito  fundamental  na  CF/88  retratou  os

postulados  discutidos  pelo  movimento  sanitarista  durante  toda  a  década  de  1980.  A

Reforma  Sanitária  foi  conquistada  no  contexto  de  redemocratização  do  Brasil  e  teve

participação de diversos grupos sociais direta  e indiretamente interessados em um novo

panorama da saúde, foi, assim, um grande movimento social em prol da construção de um

conceito de saúde aliado à promessa de um novo período democrático, e, especialmente,

como um direito  inerente  à  conquista  da  cidadania158.  Dos vários  aspectos  da Reforma

Sanitária decorrente desse momento decisivo para saúde pública, Jairnilson Paim159 aponta

que:

A Reforma Sanitária, enquanto  proposta foi resultante de um longo movimento
da sociedade civil brasileira em defesa da democracia, dos direitos sociais e de
um novo sistema de  saúde.  Transformou-se em  projeto a  partir  da  8ª  CNS e
desenvolveu-se como  processo desde então, especialmente com a instalação da
Comissão Nacional da Reforma Sanitária. [...] Seria possível definir a Reforma
Sanitária Brasileira como uma reforma social centrada nos seguintes elementos

156 SANTOS, Ricart  César  Coelho  dos.  Financiamento  da saúde pública  no  Brasil.  Belo  Horizonte:
Fórum, 2016, p. 71. 

157 ASENSI,  Felipe Dutra.  Direito à saúde:  práticas  sociais reivindicatórias  e  sua efetivação.  Curitiba:
Juruá Editora, 2013, p. 134.

158 PAIM, Jairnilson Silva; VIEIRA DA SILVA, Lígia Maria; SCHRAIBER, Lilia Blima. O que é saúde
coletiva.  In: PAIM,  Jairnil;  ALMEIDA FILHO,  Naomar.  Saúde coletiva:  teoria  e  prática. Rio de
Janeiro: Medbook, 2014, p. 9, 11.

159 PAIM,  Jairnilson  Silva.  Reforma  sanitária  brasileira:  contribuição  para  a  compreensão  crítica.
Salvador: EDUFBA. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 173.
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constituintes:  a)  democratização  da  saúde,  o  que  implica  a  elevação  da
consciência sanitária sobre saúde e seus determinantes  e o reconhecimento do
direito à saude, inerente à cidadania, garantindo o acesso universal e igualitario
ao Sistema Único de Saúde e participação social no estabelecimento de políticas e
na gestão;  b)  democratização do Estado e seus aparelhos,  respeitando o pacto
federativo,  assegurando  a  descentralização  do processo  decisório  e  o  controle
social,  bem  como  fomentando  a  ética  e  a  transparência  nos  governos;  c)
democratização da sociedade alcançando os espaços da organização econômica e
da cultura, seja na produção e distribuição justa da riqueza e do saber, seja na
adoção de uma “totalidade de mudanças”, em torno de um conjunto de políticas
públicas e práticas de saúde, seja mediante uma reforma intelectual e moral.

Mesmo diante do quadro de valorização da Reforma Sanitária ocorrida no Brasil

no contexto da abertura democrática, pode-se considerar como uma reforma apenas parcial

das estruturas de saúde. Jairnilson Paim160 avalia esse panorama e esclarece que a reforma

foi parcial porque esteve sujeita ao desfinanciamento, ao clientelismo, à descontinuidade

administrativa e à reprodução de um modelo curativo, além de não ter sido um movimento

considerado de massas, embora mais vitorioso que os movimentos nas áreas de educação e

de reforma agrária.

Note-se que mesmo com as previsões da CF/88, as mudanças no sistema, a partir

das  diretrizes  do  SUS,  demoraram a  serem de  fato  implementadas.  Como o  INAMPS

(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) somente foi extinto com a

Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, o início das atividades do SUS ocorreu em um terreno de

segmentação, uma vez que ao se preservar o INAMS até 1993, a lógica de financiamento

do modelo antigo foi mantida. Pouco antes da extinção do INAMPS é que o Ministério da

Previdência Social deixou de repassar recursos para o SUS161. Quando o SUS começou a ter

financiamento próprio, o desafio estava na desigualdade da distribuição de recursos entre as

regiões do País. Em 1986, a região Sudeste tinha 43,79% da população e recebia 59,28%

dos recursos do INAMPS para assistência médica, enquanto a região Norte tinha 5,48% da

população e 2,27% do gasto, e a região Nordeste tinha 28,82% da população e 18,1% do

gasto  em assistência  à  saúde.  Mesmo  com o  financiamento  pelo  Ministério  da  Saúde,

enquanto o valor  per capita de gastos em saúde na média nacional era de R$ 45,81, o

Estado de São Paulo tinha gasto per capita de R$ 57,78 e o Acre e Amapá, R$ 25,00162.

160 PAIM,  Jairnilson  Silva.  Reforma  sanitária  brasileira:  contribuição  para  a  compreensão  crítica.
Salvador: EDUFBA. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 308-310.

161 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.  Reduzindo as
desigualdades e ampliando o acesso à assistência à saúde no Brasil 1998-2002 . Brasília: Ministério
da Saúde, 2002, p. 43.

162 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.  Reduzindo as
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Se a CF/88 representou um salto na qualidade do nosso modelo de saúde pública, a

realidade nem sempre acompanhou essa conquista, tendo em vista a continuidade de um

modelo  médico  hegemônico  (curativo  e  assistencial)  e  ainda  a  presença  de  influências

políticas na gestão do SUS. Desse modo, a avaliação dos componentes que se formaram em

torno da configuração prática do Sistema Único de Saúde, pós CF/88, refletem o modo

parcial como a Reforma Sanitária da década de 1980 foi desenvolvida posteriormente.  

Carlos Octávio Ocke-Reis alerta para a ausência atual de um projeto que fortaleça

o Sistema Único de Saúde e que valorize o significado da luta histórica e política pela

existência do SUS, ou seja, do modelo conquistado após 1988163. Sugere o mesmo autor a

existência  de projeto de setores  economicistas  no Estado e  na sociedade de uma visão

meramente fiscalista que visa a fomentar o mercado de planos de saúde como uma solução

pragmática para os ditos problemas do sistema público de saúde, como a oneração das

contas públicas164.  Essa visão é, diga-se de passagem, típica da tradição norte-americana de

regular e controlar os preços e a qualidade em um mercado de serviços que atendam a

necessidades públicas (public utilities), mas que são prestados por empresas privadas como

qualquer outra atividade econômica165. 

Inegável que a escolha política expressa nas definições orçamentárias não pode ser

desconsiderada na pesquisa que envolve a efetivação de direitos sociais. É com as políticas

públicas que as disposições constitucionais são garantidas, sendo essa eficácia jurídica e

social  das  disposições  constitucionais  a  preocupação a  partir  de 1988166,  ou,  em outras

palavras, a eficácia dessas disposições é a verdadeira exigência de resultado que se faz na

leitura  do  texto  constitucional.  É  a  partir  das  decisões  orçamentárias  que  a  garantia,  a

materialização e a implementação de direitos sociais começam a ser realizadas. 

O que ocorre é, ao contrário da primazia do modelo público que a CF/88 idealizou e

determinou que fosse colocado em prática, que a maior parte dos gastos com saúde ainda

desigualdades e ampliando o acesso à assistência à saúde no Brasil 1998-2002 . Brasília: Ministério
da Saúde, 2002, p. 44.

163 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 11.
164 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 11.
165 MEDAUAR, Odete. Serviços públicos e serviços de interesse econômico geral. In: MOREIRA NETO,

Diogo de Figueiredo. Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. Rio
de Janeiro: Renovar, 2003. p. 118.

166 HACHEM, Daniel Wunder.  A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via
administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, v.
13, n. 13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, jan./jun. 2013, p. 348.
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não é do Estado, transferindo aos indivíduos a responsabilidade pelo financiamento de suas

ações de saúde. Um problema que decorre desse modelo duplo de prestação em saúde é,

segundo Ocké-Reis167, o uso de subsistemas paralelos de saúde, em que os custos mais altos

de  tratamento  acabam  recaindo  sobre  o  sistema  público,  que  oferece  transplantes,

tratamento  de  câncer,  cirurgia  cardíaca,  assistência  a  longo prazo e  hemodiálise.  Esses

casos, somados aos dos pacientes acometidos por doenças crônicas e que necessitam de

tratamento sistêmico e acabam recebendo negativas de cobertura dos planos de saúde, são

absorvidos pelo atendimento no sistema público, sem que haja uma compensação financeira

significativa pelos planos de saúde168, em que pese a Lei n. 9.656/98 prever o necessário

ressarcimento nesses casos. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal169 reconheceu que é constitucional o

ressarcimento  pelas  operadoras  de  saúde  de  procedimentos  médicos,  hospitalares  ou

ambulatoriais custeados pelo SUS e previstos nos contratos dos consumidores dos planos

de  saúde,  realizados  posteriormente  à  Lei  9.656/1998,  de  04/06/1998,  que  previu  a

obrigatoriedade dessa compensação financeira ao SUS no art. 32, in verbis:

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I
e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS,
os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados
a  seus  consumidores  e  respectivos  dependentes,  em  instituições  públicas  ou
privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde –
SUS. 
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de  valoração  aprovada  e  divulgada  pela  ANS,  mediante  crédito  ao  Fundo
Nacional de Saúde – FNS. 
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. 
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data
de recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. 
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos: 
I – juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração; 
II – multa de mora de dez por cento 
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. 
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. 

167 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p.
26.

168 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p.
26.

169 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Recurso  Extraordinário  n.  597064/RJ.  Relator:  Min.  Gilmar
Mendes. Diario de Justiça Eletrônico, 14 fev. 2018.

71



§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe,  inclusive,
estabelecer procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. 
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei. 
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de
saúde nos termos da Constituição Federal.

Como forma de demonstrar a concorrência no uso do sistema público e privado,

levantamento feito pelo Ministério da Saúde e ANS170 aponta que os serviços do SUS como

partos  (normal  e  cesárea),  tratamento  para  pneumonia  ou  gripe  e  diagnóstico  e/ou

atendimento de urgência em clínica médica são os mais procurados por usuários de planos

de saúde. É dizer, para além da falta de investimento dos planos de saúde com tecnologias e

alta complexidade, ações e serviços mais básicos também carecem de cobertura. 

A  existência  de  padrões  ou  modalidades  de  planos  de  saúde  estabelece  uma

subsegmentação no setor com barreias de atendimento capazes de levar os “clientes” do

segmento mais básico à utilização do SUS. Ligia Bahia e Paulo Eduardo Elias171 dividem os

usuários dos planos de saúde nos seguintes segmentos:

Aos planos basicos, voltados à cobertura de empregados de nivel operacional e
clientes  individuais  de  menor  renda,  estao  associadas  redes  de  serviços
constituidas por enfermarias de hospitais considerados de “terceira linha” e um
numero  reduzido  de  médicos  e  laboratórios  credenciados  ou  centros  médicos
ambulatoriais próprios da operadora. 

Os planos intermediarios, responsaveis pela cobertura dos funcionarios de nivel
gerencial e clientes individuais de maior renda, se caracterizam pela oferta de
uma ampla  rede  de  médicos  credenciados  e  quartos  particulares  de  hospitais
classificados como “segunda linha”. 
Clientes provenientes do nivel executivo das empresas e aqueles, com alta renda,
que adquirem planos individuais  acessam médicos  muito prestigiados  que  em
geral nao sao credenciados pelas operadoras de planos e seguros saude. A livre
escolha  de  médicos,  na  pratica  só  disponivel  para  este  sub-segmento  [sic],
viabiliza-se  através  de  altos  valores  de  reembolso  previstos  contratualmente.
Estes médicos, embora nao sejam diretamente vinculados às operadoras no que
tange ao atendimento ambulatorial, internam seus clientes em hospitais privados
de primeira linha que serao remunerados pelas empresas de assistencia médica
suplementar.

170 BRASIL.  Levantamento aponta serviços do SUS mais procurados por usuários de planos. 2017.
Disponível  em:  <http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2014/12/levantamento-aponta-servicos-do-sus-
mais-procurados-por-usuarios-de-planos>. Acesso em: 11 jan. 2018.

171 BAHIA, Ligia; ELIAS, Paulo Eduardo. Interfaces público-privadas do mercado de planos e seguro de
saúde privado no Brasil.  Simpósio de Regulamentação dos Planos de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2001, p. 11-21. p. 14, grifos nossos. 
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Como não poderia ser diferente em um panorama de tamanhas diferenças entre os

acessos dos beneficiários dentro do próprio sistema privado de saúde, identifica-se ainda

que os gastos do setor mais básico podem representar maior desembolso para os usuários

que aqueles  setores  que têm acesso a  melhores  serviços.  Ligia  Bahia  e  Paulo Eduardo

Elias172 apontam diferenciações nesse setor, por exemplo,  um executivo de uma empresa,

embora receba a melhor  atenção em saúde, pode não pagar nada pelo serviço ou ainda

abater esse gasto no Imposto de Renda, ao passo que uma pessoa que pague por um plano

básico individual,  que não declara Imposto de Renda ou tem os custos arcados por seu

empregador, tem um gasto elevado para prosseguir com esse tipo de assistência à saúde. 

Outras iniquidades podem ser destacadas no mercado de saúde. Como se refere

Nilson do Rosário173, em pequenas cidades, há poucos padrões diferenciais entre o cliente

do SUS, dos planos de saúde e do desembolso direito. Esse panorama vai se tornando mais

distinto na medida em que a cidade aumenta de tamanho e estrutura, onde a hotelaria e

regras contratuais de cobertura apresentam-se como um diferencial  para os beneficiários

dos seguros de saúde, e, notadamente, para os usuários do desembolso direto. 

Diante da segmentação bem definida dos tipos de planos com base na capacidade

econômica dos usuários, e ainda em um contexto de grande quantidade de beneficiários

contratantes  de  planos  básicos  não  proporcionais  ao  tamanho  da  rede  de  serviços  que

podem acessar,  identifica-se  que  a  maioria  dos  usuários  possui  cobertura  dos  serviços

privados  de  qualidade  inferior  aos  demais.  Como  há  uma  desproporção  entre  oferta  e

demanda e ainda “essas sub-redes assistenciais, mantidas por valores de remuneração muito

diferenciados,  impõem barreiras internas de acesso quase intransponíveis para o trânsito

dos sub-segmentos [sic] de clientes de planos e seguros privados de saúde”174, identifica-se

a falta de serviços para uma parcela dos usuários, que, por não pagarem por hospitais de

primeira  categoria,  ainda  que  haja  lotação  em  unidades  de  terceira  linha,  agravam  as

172 BAHIA, Ligia; ELIAS, Paulo Eduardo. Interfaces público-privadas do mercado de planos e seguro de
saúde privado no Brasil.  Simpósio de Regulamentação dos Planos de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2001, 11-21, p. 18, grifou-se. 

173 COSTA, Nilson do Rosário. Austeridade, predominância privada e falha de governo na saúde. Ciência
& saúde coletiva, v. 22, p. 1065-1074, 2017, p. 1069.

174 BAHIA, Ligia; ELIAS, Paulo Eduardo. Interfaces público-privadas do mercado de planos e seguro de
saúde privado no Brasil.  Simpósio de Regulamentação dos Planos de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2001, 11-21. p. 15.
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negações  de  cobertura,  seja  por  razões  contratuais  ou  por  restrição  de  oferta  (falta  de

vagas/leitos). Nesse rumo, Ligia Bahia e Paulo Eduardo Elias175 concluem que:

os  fluxos  de  pacientes  cobertos  por  planos  ou  seguros  saúde  para
estabelecimentos do SUS, derivam, por um lado, das  reconhecidas  lacunas de
cobertura  das  operadoras  para  os  procedimentos  de  alta  complexidade  e
emergência.  Por  outro  lado,  outras  inúmeras  pontes  para  a  passagem  de
beneficiários  de  planos  de  saúde  para  os  serviços  públicos  estão  solidamente
construídas. Clientes de planos de saúde com problemas mentais, que necessitem
permanência prolongada em Unidades de Terapia Intensiva, reabilitação, os que
necessitam atendimento de médicos especialistas não credenciados e aqueles que
não conseguem atendimento em função das barreiras da organização da oferta
privada tornam-se demandantes do SUS.

Ligia Bahia176 defende que as relações entre o público e o privado no âmbito do

sistema nacional de saúde vão muito além do dualismo entre quem possui plano de saúde e

quem só se utiliza do SUS, tendo em vista as nuances da regulação desse mercado de saúde.

É dizer, não estamos sempre em um mesmo panorama quando se fala em saúde privada, “a

hierarquização dos serviços de saúde, dos médicos e dos tipos de planos de saúde é bem

mais complexa e sutil”, além das grandes possibilidades de divulgação e de investimentos

financeiros oriundos de diversos setores econômicos177. Ademais, o suporte dado pelo SUS

às negativas de atendimento dos usuários dos planos privados possibilita a manutenção da

contratação desses usuários com as operadoras178, seja em planos individuais ou coletivos. 

Desse modo, quando se pretende defender uma conquista constitucional, como é o

serviço público de saúde, não se pode utilizar o mercado como ferramenta. Propostas que

buscam atribuir novos conceitos e utilizações para o SUS179, tornando-o mais conveniente

175 BAHIA, Ligia; ELIAS, Paulo Eduardo. Interfaces público-privadas do mercado de planos e seguro de
saúde privado no Brasil.  Simpósio de Regulamentação dos Planos de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2001, 11-21. p. 15-16.

176  BAHIA,  Ligia.  O SUS e  os  desafios  da  universalização  do direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449. p. 444. 

177 BAHIA,  Ligia.  O  SUS e  os  desafios  da  universalização  do  direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449. p. 444.

178 BAHIA, Ligia; ELIAS, Paulo Eduardo. Interfaces público-privadas do mercado de planos e seguro de
saúde privado no Brasil.  Simpósio de Regulamentação dos Planos de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2001, p. 11-21. p. 18.

179 A exemplo da proposta de um “Sistema Nacional de Saúde”, discutida pela FEBRAPLAN (Federação
Brasileira de Planos de Saúde).  
Cf.: SESTELO, José.  Os empresários não querem a extinção do SUS, querem o SUS conveniente
aos seus interesses. 2018. Disponível em: <http://www.cee.fiocruz.br/?q=Jose-Sestelo-os-empresarios-
nao-querem-a-extincao-do-SUS-querem-o-SUS-conveniente-aos-seus  interesses-como-de-fato-tem-
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aos interesses  da iniciativa privada,  são,  de pronto,  contrárias  ao modelo constitucional

brasileiro de sistema público de saúde desde 1988. Nilson do Rosário180, após analisar as

despesas governamentais como indicativo do quão mercantilizado está o sistema de saúde,

conclui que o “atual formato do setor saúde brasileiro não corresponde às configurações

delineadas pela CF 1988 devido à limitaçao da atuaçao governamental e ao papel do setor

privado no financiamento e provisão de serviços”.

Com a introdução da realidade dos planos de saúde populares, dotados, assim, de

parca  cobertura  e  regras  de  financiamento  dos  custos  ainda  mais  injustas,  definidas

unilateralmente pelas operadoras, essa procura pelo SUS por quem paga plano de saúde (e

que  eventualmente  restitui  no  Imposto  de  Renda  parte  desse  valor)  tende  a  crescer  e

inflacionar a dupla cobertura já existente. Essa realidade, em um contexto de redução do

financiamento das ações e serviços de saúde, torna a questão ainda mais carente de um

debate crítico.  

Ou seja, como já se verifica uma alta procura dos usuários de seguros de saúde

tradicionais pelo SUS, onerando duas vezes o Estado, tanto nas deduções fiscais, quanto no

uso do sistema público de saúde, as propostas de planos de saúde “acessíveis” acirrará a

competitividade entre os sistemas de saúde, especialmente porque, nesse caso, a cobertura

de  atendimento  seria  mais  reduzida  quando  comparada  com  os  planos  privados  já

existentes.

2.2. A recente onda de crescimento da saúde privada: os planos de saúde 
populares ou acessíveis

Considerando que o sistema de saúde universal no Brasil foi constituído, no plano

constitucional, como direito do cidadão e como dever do Estado (CF/88, art. 196), o projeto

constituinte  atribuiu  ao  Estado  um  papel  protagonista,  mas  admitiu  a  participação

complementar da inciativa privada na assistência pública à saúde (art. 199, § 1º). De outro

lado, também é possível ao setor privado a atuação em serviços de saúde por conta própria,

cabendo ao Poder Público regulamentar,  fiscalizar e  controlar  tal  atividade (art.  197 da

sido>. Acesso em: 19 abr. 2018.
180 COSTA, Nilson do Rosário. Austeridade, predominância privada e falha de governo na saúde. Ciência

& saúde coletiva, v. 22, p. 1065-1074, 2017. p. 1067-1068.
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CF/88),  estabelecendo-se,  assim,  um ramo  suplementar  de  atenção  à  saúde.  A fim  de

cumprir esse quadro de atuação suplementar, os seguros e os planos privados de saúde no

Brasil são regulados e fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

vinculada ao Ministério da Saúde. 

Ocorre que a regulamentação de planos de saúde deve ser analisada pelo Estado

sem que se revertam em descumprimento do dever estatal de garantir a saúde como direito

universal e gratuito.  Isso porque as novas e as antigas modalidade de planos de saúde

“traduzem, afinal, a transferência de uma obrigação estatal, considerada fundante do projeto

constituinte brasileiro, que determinou ao Estado o dever de prestador de serviços públicos

e não mero regulador do mercado181”. Contudo, não se pode esquecer que diante da regra

constitucional  de  atuação  direta  prioritária  pelo  Estado,  “as  atuações  de  fomento  e

regulação do Estado ao mercado de saúde devem ser a exceção, por isso, nesse caso se

estaria diante do ramo suplementar da saúde182”.

 Como já se pôde esclarecer no tópico anterior, a regulamentação da assistência à

saúde  prestada  pela  iniciativa  privada  não  é  um  fenômeno  recente  no  Brasil.  Telma

Menicucci identifica que na década de 1990, ao mesmo tempo em que se buscava viabilizar

as políticas recém-definidas na Constituição de 1988, a regulamentação governamental dos

planos  de  saúde  privados  foi  agenda  pública,  como  fruto  de  escolhas  políticas  que

remontam à década de 60183, fenômeno também observado por Célia Lessa Kerstenetzky,

apontando que “de 1967 a 1975, o apoio ao setor privado resumiu-se ao financiamento

público  à  provisão  privada,  com a  compra  dos  serviços  por  parte  do  governo”,  lógica

repetida no período seguinte, quando prevaleceu um modelo que se assemelhou ao welfare

ocupacional  dos  Estados  Unidos,  consistente  em  deduções  fiscais  à  previdência  e  em

compras de serviços do setor privado. Esse panorama sofreu algumas mudanças no período

pós 1988, diante da expansão de políticas e gastos sociais, em decorrência de um modelo

Estado  de  Bem-Estar  Social  do  regime  social-democrata  em substituição  ao  bem-estar

181 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional, v. 72, 2018, no prelo. 

182 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.

183 MENICUCCI,  Telma  Maria  Gonçalves.  Público  e  privado na política  de  assistência  à  saúde no
Brasil: atores, processos e trajetória. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, p. 15-16, 18.
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corporativo dos períodos anteriores184. 

Como apontado, a construção de um sistema de saúde universal, não fez que o

Estado rompesse  com o setor  privado,  mas  que  suas  funções  de  fiscal  e  regulador  da

assistência à saúde foram estabelecidas junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS).  No  panorama  de  expansão  das  modalidade  de  planos  e  seguros  de  saúde,  a

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde encaminhou à ANS, para avaliação e

manifestação acerca da viabilidade técnica, propostas de criação de “plano de saúde mais

acessível”, formuladas pelo Grupo de Trabalho criado no âmbito do Ministério da Saúde185.

A justificativa apresentada para a nova regulamentação foi a de que vários usuários estão

rescindindo  seus  contratos  com  os  planos  de  saúde  convencionais  devido  à  perda  da

capacidade de pagamento resultante da atual crise econômica/política. As três propostas de

planos de saúde acessíveis sugeridas pelo Ministério da Saúde são as indicadas na tabela

01, a seguir: 

Tabela 01- Tipos de planos de saúde acessíveis

TIPO  DE
PLANO

COBERTURA O QUE NÃO COBRE

Plano
Simplificado

Cobertura  para  atenção  primária,
conforme rol da Agência Nacional de
Saúde  Suplementar  (ANS),  incluindo
consultas  nas  especialidades  previstas
no  Conselho  Federal  de  Medicina
(CFM)  e  serviços  auxiliares  de
diagnóstico e terapias de baixa e média
complexidade

 Não  há  previsão  para  internação,
terapias e exames de alta complexidade,
atendimento de urgência e emergência e
hospital dia. 

Plano
Ambulatorial +
hospitalar

Cobertura  de  toda  atenção  primária,
atenção especializada, de média e alta
complexidade.  O  paciente  passaria
obrigatoriamente  por  uma  prévia
avaliação  realizada  por  médico  da
família  ou  da  atenção  primária,
escolhido  pelo  beneficiário.  Caberá  a
esse  médico  encaminhar  o  paciente
para a rede especializada, caso julgue
necessário.  Havendo  indicação  para

Vale ressaltar que a cobertura do plano
está  adaptada  à  disponibilidade  de
infraestrutura  no  município  e  à
capacidade  operacional  da  rede
particular.

184  KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na idade da razão: a reinvenção do
estado social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 203-212.

185 BRASIL.  Francisco  de  Assis  Figueiredo.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Ofício  n°  60-GS/SAS:
Proposta  de  Plano  de  Saúde  Acessível.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2017.  Disponível  em:
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/09/Proposta-de-Plano-de-Saude-
Acessivel.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018..

77



atendimento  hospitalar,  o  beneficiário
poderá  ser  encaminhado  para  uma
segunda avaliação médica que reafirme
a necessidade para o encaminhamento
do procedimento.

Plano  em
Regime  Misto
de Pagamento

Oferece  serviço  por  intermédio  de
contraprestação mensal para cobertura
de  serviços  hospitalares,  terapias  de
alta  complexidade  e  medicina
preventiva,  bem  como,  quando
necessário, atendimento ambulatorial.

Fica  sob  a  responsabilidade  do
beneficiário  o  pagamento  do
procedimento,  de  acordo  com  valores
previstos  em contrato.  Os modelos  de
pré  e  pós-pagamento  serão  acordados,
assegurando o Rol de Procedimentos da
ANS.

Fonte: Ministério da Saúde
Elaboração: Mariano e Pereira186

Diante das propostas apresentadas, identifica-se que essas novas modalidades de

planos de saúde contrariam o acesso à  saúde universal  e  igualitário,  como preconiza a

Constituição Federal de 1988. A sugestão de um plano de saúde chamado de “simplificado”

chega como uma proposta de atenção parcial à saúde, com estimativa de cobertura de cerca

de 85% das necessidades. A parte ausente em tal modalidade é exatamente aquela destinada

a problemas de saúde mais graves, relativas à internação, às terapias e aos exames de alta

complexidade, ao atendimento de urgência e emergência e ao hospital dia. 

O plano acessível ambulatorial e hospitalar não representa grande avanço, uma vez

que  conta  já  em  sua  concepção  com  duas  restrições:  a  necessidade  de  uma  segunda

avaliação médica  que reafirme a necessidade para o encaminhamento do procedimento

hospitalar  e  ainda  uma  cobertura  de  atendimento  subordinada  à  disponibilidade  de

infraestrutura no município  e  à  capacidade  operacional  da  rede  particular.  O Plano em

Regime Misto de Pagamento possui o mesmo problema dos demais. Os atendimentos mais

complexos  ficam de  fora  da  cobertura,  uma vez  que  ficam sob  a  responsabilidade  do

beneficiário mediante pagamento do procedimento de serviços hospitalares, terapias de alta

complexidade  e  medicina  preventiva,  bem  como,  quando  necessário,  atendimento

ambulatorial, de acordo com os valores previstos em contrato. 

Outrossim, é notório que as propostas possuem como norteadores o aumento da

coparticipação, também denominada de “fator moderador”, por meio da simplificação de

186 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.
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regras atuais da ANS e atingindo a possibilidade de as operadoras cobrarem do paciente

pelo  menos  50% do  valor  do  procedimento;  e  ainda  a  recomposição  de  preços  pelas

operadoras com base em planilhas de custos, diferentes dos valores regulados pela ANS, ou

seja, idealizadas unilateralmente pela operadora. 

Diversas  instituições187 já  manifestaram  reprovação  quanto  às  propostas

apresentadas pelo Ministério da Saúde, a exemplo da Procuradoria Federal dos Direitos do

Cidadão, que defendeu, na Nota Técnica nº 03/2017-PFDC, de 20 de março de 2017188, que

as  propostas  de  “Planos  de  Saúde  Acessíveis”  têm  como  intenção  “a  desoneração  do

sistema público de saúde de uma parcela dos serviços que atualmente presta, que passariam

a ser ofertados pelo setor privado, em tese, com mais eficiência e qualidade.”

Encaminhada a proposta à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram

realizadas audiências e consultas públicas, com elaboração e aprovação pelo Colegiado da

agência reguladora do “Relatório de consolidação das informações e contribuições acerca

do  Projeto  de  Plano  de  Saúde”  (Relatório  Conjunto  SEGER/GABINETE/ANS  n.

01/2017)189. 

Analisando  as  premissas  norteadoras  das  propostas  apresentadas,  identificou  o

relatório da ANS que eventual regulamentação nas bases apresentadas pelo Ministério da

Saúde era desnecessária, uma vez que as diretrizes para os planos acessíveis estão contidas

em “ações regulatórias já em andamento na ANS”. Assim, identificou o estudo da agência

reguladora que alguns itens da proposta do Ministério da Saúde precisam de melhor estudo

quanto ao seu impacto.  Outros aspectos da proposta do Ministério da Saúde, segundo a

ANS, já fazem parte de produtos existentes no mercado de planos de saúde, como rede

187 Como  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (Disponível  em:
<http://www.oab.org.br/noticia/54862/lamachia-critica-proposta-de-planos-de-saude-populares-com-
atendimento-limitado>);  o  Conselho  Nacional  de  Saúde  (Disponível  em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/cns-e-contra-criacao-de-planos-populares-de-
saude-sugeridos-por-ministro>);  o  Conselho  Federal  de  Medicina  (Disponível  em:
<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26765:2017-03-08-18-10-
59&catid=3>). Acessados em 11 jul. 2017. 

188 BRASIL. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nota Técnica n. 3/2017. Brasília: MPF, 2017.
Disponível  em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/saude/sus/nota-tecnica-3-2017-pfdc-mpf.>
Acessado em 28 mar. 2017.

189  BRASIL.  Suriêtte  Apolinário  dos  Santos.  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar.  Relatório
descritivo do GT de Planos Acessíveis: Relatório de consolidação das informações e contribuições ao
Projeto  de  Plano  de  Saúde  Acessível.  Rio  de  Janeiro,  2017.  55  p.  RELATÓRIO  CONJUNTO
SEGER/GABINETE/ANS  Nº  01/2017.  Disponível  em:
<http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/VERSÃO_FINAL_RELATORIO_DESCRITIVO_G
T_ANS_PROJETO_PLANO_DE_SAUDE_ACESSIVEL_FINAL__.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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hierarquizada  (com  direcionamento),  plano  regionalizado,  protocolos  clínicos  definidos

(utilização), obrigatoriedade da segunda opinião médica, recomposição de preços com base

em  planilhas  de  custo,  fator  moderador  (coparticipação)  e  revisão  dos  prazos  de

atendimento.

No que se  refere  à  diretriz  da rede  hierarquizada  com direcionamento,  que se

propõe a incentivar o cuidado primário ao tornar obrigatório o acesso inicial via médico da

família ou da atenção primária, apontou o relatório do Grupo de Trabalho da ANS190 que já

existem normas de saúde suplementar que estimulam as ações de prevenção e promoção da

saúde por meio de produtos comercializados com essas características de direcionamento

no  atendimento,  sendo  desnecessária  a  regulamentação  de  plano  de  saúde  com  essa

característica, posto já existir em alguns contratos no mercado. 

No que se refere à definição de protocolos clínicos predeterminados, segundo a

ANS,  já  existiria  a  indicação  de  critérios  clínicos  ou  não  para  a  saúde  suplementar,

chamado de Diretriz de Utilização (DUT), que não prevê protocolos obrigatórios médicos,

mas critérios indicativos de execução de procedimentos. Nesse sentido, também já estão

regulamentados canais de comunicação digital, como vendas  online  e obrigatoriedade de

conteúdo informativo e de atendimento pela internet, presencial e telefônico.

O  relatório  do  grupo  de  trabalho  destacou,  quanto  aos  planos  serem

regionalizados, com cobertura adaptada à disponibilidade de infraestrutura no município,

que seria da competência da Agência Reguladora o estabelecimento de subsegmentações191,

considerando ainda que a proposta de planos acessíveis acarreta a necessária flexibilização

do rol de procedimentos atualmente autorizados pela ANS. 

Nesse  aspecto,  importante  para  compreender  a  relação  entre  modelos  e

segmentações nos produtos do mercado de planos de saúde que as modalidades de planos

190 BRASIL. Suriêtte Apolinário dos Santos. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório descritivo
do GT de Planos Acessíveis: Relatório de consolidação das informações e contribuições ao Projeto de
Plano  de  Saúde  Acessível.  Rio  de  Janeiro,  2017.  55  p.  RELATÓRIO  CONJUNTO
SEGER/GABINETE/ANS Nº 01/2017. 
Disponível em:<http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/VERSÃO_FINAL_RELATORIO_

DESCRITIVO_GT_ANS_PROJETO_PLANO_DE_SAUDE_ACESSIVEL_FINAL__.pdf>.  Acesso
em: 12 fev. 2018.  

191 Importante destacar que as modalidades ou segmentos de planos de saúde atualmente estão previstos na
Lei 9.656/1998, na qual estão estabelecidos o rol mínimo de atendimentos a depender do tipo de plano
contratado  (ambulatorial,  hospitalar,  obstétrico  e  odontológico, v.  art.  12,  incisos  I  a  IV).  A
subsegmentação dentro desses parâmetros somente podem ser autorizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar, conforme art. 4º, inciso XIII, da Lei 9.9961/2000. 
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de saúde estão disciplinadas na Lei 9.656/1998, na qual estão estabelecidos o rol mínimo de

atendimentos a depender do tipo de plano contratado (ambulatorial, hospitalar, obstétrico e

odontológico,  v.  art.  12,  incisos  I  a  IV).  A  subsegmentação  dentro  desses  parâmetros

somente pode ser autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme art.

4º, inciso XIII, da Lei 9.9961/2000. Senão, vejamos o texto legal192:

Art.  1º Submetem-se  às  disposições  desta  Lei  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da  legislação  específica  que  rege  a  sua  atividade,  adotando-se,  para  fins  de
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura  de  custos  assistenciais  a  preço  pré  ou  pós  estabelecido,  por  prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica,  hospitalar e odontológica,  a ser
paga  integral  ou  parcialmente  às  expensas  da  operadora  contratada,  mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
[...]
Art. 12.  São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas  amplitudes de cobertura
definidas  no  plano-referência  de  que  trata  o  art.  10,  segundo  as  seguintes
exigências mínimas
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b)  cobertura  de  serviços  de  apoio  diagnóstico,  tratamentos  e  demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e
adjuvantes
II - quando incluir internação hospitalar:
a)  cobertura  de  internações  hospitalares,  vedada  a  limitação  de  prazo,  valor
máximo e quantidade,  em clínicas  básicas  e  especializadas,  reconhecidas  pelo
Conselho  Federal  de  Medicina,  admitindo-se  a  exclusão  dos  procedimentos
obstétricos
b)  cobertura  de  internações  hospitalares  em  centro  de  terapia  intensiva,  ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do
médico assistente
c)  cobertura  de  despesas  referentes  a  honorários  médicos,  serviços  gerais  de
enfermagem e alimentação;
d)  cobertura  de  exames  complementares  indispensáveis  para  o  controle  da
evolução  da  doença e elucidação diagnóstica,  fornecimento de medicamentos,
anestésicos,  gases  medicinais,  transfusões  e  sessões  de  quimioterapia  e
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados
durante o período de internação hospitalar
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da  remoção  do  paciente,  comprovadamente  necessária,  para  outro
estabelecimento  hospitalar,  dentro  dos  limites  de  abrangência  geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro;

192 BRASIL. Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998, grifos nossos. 
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f)  cobertura  de  despesas  de  acompanhante,  no  caso  de  pacientes  menores  de
dezoito anos;
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso
oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na
qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade
da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;       
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a)  cobertura  assistencial  ao  recém-nascido,  filho  natural  ou  adotivo  do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b)  inscrição  assegurada  ao  recém-nascido,  filho  natural  ou  adotivo  do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência,
desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a)  cobertura  de  consultas  e  exames  auxiliares  ou  complementares,  solicitados
pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c)  cobertura  de  cirurgias  orais  menores,  assim consideradas  as  realizadas  em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral.    

Compreender  a  estipulação  de  subsegmentação  em serviços  privados  de  saúde

como de competência da ANS permite que, embora a oferta, a contratação e a vigência dos

produtos de assistência médica, hospitalar e odontológica sejam livres à iniciativa privada,

nos termos do artigo 199 da CF/88, determina-se um rol mínimo de coberturas obrigatórias,

parametrizando a oferta de serviços de saúde ainda que dentro de um contexto de livre

mercado. 

Como já destacado, em que pese ter afastado, neste momento, a regulamentação

dos planos de saúde acessíveis com possibilidade de aumento das taxas de coparticipação e

dos prazos máximos de atendimento em vigor,  a ANS não descartou os demais  pontos

limitadores  do  acesso  à  saúde  com as  novas  modalidades  de  planos.  As  premissas  do

direcionamento da rede (necessidade de opinião de dupla opinião médica) e de limitação de

atendimento em face da estrutura do município e da rede de atendimentos são, na verdade,

os  grandes  permissivos  na  proposta  de  planos  de  saúde  populares  para  a  negativa  de

atendimentos e, sobretudo, para restrições nos atendimentos. Se a rede estiver limitada às

possibilidades locais e a outra opinião médica obrigatória, os planos de saúde terão mais

ferramentas para impedir a prestação de saúde de modo integral. 

Por outro lado, como destacado, o relatório do grupo de trabalho da ANS concluiu

de forma contrária ao aumento da coparticipação para 50% no caso dos planos de saúde

populares, tendo em vista que o patamar no fator moderador seria uma restrição severa ao

acesso dos beneficiários. Restou negada ainda a proposta de definição da recomposição de

82



custos pelas  operadoras,  com base na impossibilidade de se repassar ao consumidor os

custos e os riscos do negócio de saúde, bem como a ampliação dos prazos de atendimento

de  14  dias  para  30  dias  para  especialidades  médicas,  considerando  que  os  prazos  já

regulamentados  tomam  como  base  os  prazos  médios  já  praticados  pelas  operadoras,

podendo serem esses prazos avaliados a depender da dinâmica do setor, independente de

nova regulamentação de plano de saúde.

O Relatório do Grupo de Trabalho foi aprovado pela Diretoria Colegiada da ANS

em 11/09/2017193. Desse modo, pelas conclusões da ANS não há uma expressa discordância

com as propostas, contudo, uma indicação da desnecessidade de regulamentação diante dos

normativos já existentes na agência reguladora. O que abre possibilidades para que mesmo

as diretrizes não aprovadas pela ANS neste momento (como aumento do fator moderador)

sejam avaliadas em outro momento, inclusive quando as propostas nomeadas de acessíveis

não estiverem com acompanhamento tão atento da sociedade. A tendência de retorno de

discussão  dessas  propostas  não está  distante,  tendo  em vista  o  esforço  político  que  se

identifica no aumento da participação dos usuários nos pagamentos às operadoras194.   

Ademais, os argumentos que conduzem à regulamentação de planos mais baratos

estão ligados a uma redução da quantidade de pessoas cobertas por seguros de saúde no

Brasil, diante da crise econômica e política195. Entretanto, os fatores de redução do número

de beneficiários de planos de saúde não podem ser solucionados com a existência de planos

acessíveis. Como reforçado em outro trabalho196, a CF/88, ao estabelecer o direito à saúde

193 BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.  Grupo de Trabalho sobre Planos
Acessíveis.  2017. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camaras-e-grupos-
tecnicos/grupo-de-trabalho-sobre-planos-acessiveis>. Acesso em: 13 fev. 2017.

194 BRASIL. Agência Câmara Notícias. Câmara dos Deputados. Ministro e ANS defendem novo modelo
de franquia para planos de saúde. 

Disponível  em:  <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/557079-MINISTRO-
E-ANS-DEFENDEM-NOVO-MODELO-DE-FRANQUIA-PARA-PLANOS-DE-SAUDE.html?
utm_campaign=boletim&utm_source=agencia&utm_medium=email>. Acesso em: 09 maio 2018.

195 BRASIL.  Francisco  de  Assis  Figueiredo.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Ofício  n°  60-GS/SAS:
Proposta  de  Plano  de  Saúde  Acessível.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2017.  Disponível  em:
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/09/Proposta-de-Plano-de-Saude-
Acessivel.pdf >; 

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  MEDICINA  DE  GRUPO  (São  Paulo).  Plano  de  Saúde
Acessíveis:  São  Paulo:  Imagem,  2017.  Color.  Disponível  em:
<https://www.slideshare.net/ans_reguladora/apresentao-abrange-planos-acessveis-em-29062017>.
Acesso em: 17 nov. 2017.

196 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional, ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.
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como direito de todos, garantido pelo Poder Público, não optou pela realização da saúde por

empresas que fornecem acesso à saúde com diversas limitações de atendimentos e “com

cobranças posteriores de valores que podem ser definidos pelas operadoras, inviabilizando

uma cobertura universal. Dar mais acesso ao cuidado da saúde é dever do Estado, mas por

meio  de  ações  dentro  do  sistema  público  de  saúde”.  Isso  porque,  diferentemente  da

cobertura e dos serviços dentro do SUS, que devem ser universais, as propostas dos planos

de  saúde  populares,  como  alternativa  ao  SUS,  abandonam  essa  determinação

constitucional. 

Destaque-se  ainda  que  a  universalidade  do  Sistema Único  de  Saúde no Brasil

chega a ser, na realidade, prejudicada com a concorrência por recursos e por usuários entre

os  sistemas  de  saúde  público  e  privado.  A  concorrência  por  recursos  públicos  é

demonstrada no elevado financiamento público aos planos de saúde, como será tratado no

próximo  tópico.  Ademais,  cria-se  uma  concorrência  por  usuários  e  serviços  entre  os

subsistemas de saúde público e privado, que se consolidou no uso concomitante do sistema

público de saúde pelo contratante do serviço privado de saúde197, além de uma concorrência

dentro  do  próprio  SUS,  com hospitais  privados  financiados  pelos  SUS e  organizações

sociais privadas atuando como SUS198, tema que será abordado no capítulo seguinte deste

trabalho. 

Considerando que os sistemas de saúde possuem formas diferenciadas de acesso,

financiamento e produção199, coloca-se em risco a redução de desigualdades no acesso às

prestações  de  saúde,  objetivo  do  sistema  de  saúde  público  brasileiro,  expresso  nos

comandos constitucionais  da universalidade e da igualdade das ações e dos serviços de

saúde. 

Adriana Schier observa que, em países emergentes, a atuação positiva do Estado

deve ser vista como medida exigida pelas normas constitucionais, uma vez que a ação do

Estado é, para a maior parcela da população, a única forma de acesso a um mínimo de bens

essenciais, tais como saúde, educação, água, energia elétrica. Diante da existência de uma

197 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.

198 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 13.
199 MENICUCCI,  Telma  Maria  Gonçalves.  Público  e  privado na política  de  assistência  à  saúde no

Brasil: atores, processos e trajetória. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, p. 17.
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parcela da população cuja única forma de ter acesso a ações de promoção e de recuperação

da saúde é por meio do exercício das funções do Estado, ainda mais importante é observar

que  “para  que  seja  eficiente  a  sua  prestação,  é  imprescindível  que  tais  funções  sejam

prestadas sob o regime típico de serviço público, pautado na universalidade, na modicidade

de taxas e tarifas e na continuidade de sua prestação”200. Outrossim, como já se defendeu

neste trabalho, além de buscar um modelo que garanta a universalidade de acesso às ações e

serviços  de  saúde,  deve-se  saber  que  esse  sistema  necessita  ser  gratuito,  sob  pena  de

impedir o acesso igualitário e universal, determinado no art. 196 da Constituição Federal de

1988. 

Nesse aspecto, não se pode entender como atendido o projeto constitucional para a

saúde com a simples substituição da atuação direta do Estado pelo fomento aos planos de

saúde.  As  propostas  de  regulamentação  de  planos  de  saúde mais  baratos,  apresentadas

como a solução para uma evasão identificada nos planos de saúde tradicionais, contrariam

os objetivos do sistema de saúde adotado pela CF/88. 

Ademais, o Sistema Único de Saúde não pode ser visto como alternativa apenas

para  quem  não  pode  pagar  por  assistência  privada  à  saúde,  ainda  que  “popular”  ou

“acessível”, mesmo que o discurso seja de que o Estado está buscando realizar o princípio

da eficiência da Administração Pública. Emerson Gabardo201, ao comentar um conceito de

eficiência ligado ao conceito de mercado de gestão econômica, aponta que esse conceito

pode chegar a ser muito restrito, pois, limitado à economicidade,  implica na busca pelo

excedente  decorrente  da superioridade  do preço sobre o custo.  Já  a  eficiência  no setor

público significa o cumprimento das tarefas estatais.

Assim,  o  conceito  de  eficiência  no  setor  público  é  diferente  da  eficiência  do

mercado, especialmente quando se trata de promover as funções estatais de promoção e

proteção da saúde, que vem sendo vinculadas a incentivos ao setor privado, prejudicando-se

o SUS, já que “a atividade privada visa ao lucro, ainda que filantrópica,  [e] poderá ser

200 SCHIER,  Adriana  da  Costa  Ricardo.  Serviço  Público  como  Direito  Fundamental:  mecanismo  de
desenvolvimento  social. In: BARCELLAR  FILHO,  Romeu  Felipe  et  al. (Coordenadores).
Globalização,  direitos  fundamentais  e  direito  administrativo: novas  perspectivas  para  o
desenvolvimento econômico e socioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 294-295.

201 GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. São Paulo: Dialética,
2002, p. 29.
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inexoravelmente suspensa ou extinta se vier a acumular prejuízos financeiros, o que não

ocorre no serviço público, que não se rege por essa lógica do excedente e do lucro202”.

Assim, é impossível não concluir que a atuação da iniciativa privada no sistema de

saúde,  ainda  que  sob  a  forma  de  planos  de  saúde  populares,  não  se  pautará  na

universalidade  e  na  integralidade,  mas  sim  na  obtenção  de  lucro.  Por  outro  lado,  a

eficiência no serviço público lógica diversa do binômio lucro-prejuízo, pois o seu objetivo é

a promoção do bem-estar social e da igualdade dos usuários. Desse modo, a eficiência em

áreas como a saúde não pode seguir as regras e princípios do mercado, porque é medida de

acordo com a eficácia e alcance do serviço, não por mecanismos de mercado203.

A fim de reforçar essa diferenciação entre os serviços de saúde ora como bens

públicos,  ora  como  bens  privados,  pode-se  identificar  na  análise  de  Flávio  Riani204,

conforme a teoria dos bens sociais de Musgrave, que os bens sociais são tomados pelos

indivíduos de modo que possam pagar preços diferentes e obter a mesma quantidade do

bem, enquanto que os bens privados são obtidos pelos indivíduos de acordo com seu preço

e, por isso, podem receber quantidades diferentes ainda que o mesmo preço seja pago. 

Riani205 trata ainda da caracterização dos bens públicos puros, que seriam aqueles

não rivais (dois ou mais consumidores podem consumir uma mesma unidade do bem) e de

exclusão não tecnicamente possível (não exclusivo, não se pode excluir indivíduos de seu

consumo). Já o bem privado puro é rival e exclusivo. Informa ainda que há bens que não

são rivais, mas são exclusivos, como os jogos de futebol e peças de teatro. E há bens de

propriedade comum que são rivais e não exclusivos. Ou seja, por ser um bem público, e

sobretudo social, a saúde deve ser garantida a todos na mesma porção, sendo essa a exata

inspiração da universalidade prevista na Constituição brasileira de 1988. Essa lógica acaba

sendo invertida no mercado incentivador de planos de saúde privada, sobretudo por aqueles

em que “menos se paga, menos se cobre”, os quais são regulados e regulamentados como

202 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.

203 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 27-
28.

204 RIANI, Flávio.  Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC,
2016. p. 53.

205 RIANI, Flávio.  Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC,
2016. p. 50-51.
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bem privado (rival, exclusivo e pago na quantia obtida). A saúde deve seguir, no entanto,

outra lógica, a do não rival, não exclusivo, gratuito e universal206. 

A opção constitucional por um sistema de saúde universal e igulitário deve ser

respeitada,  inclusive  porque a  Constituição  pode sofrer  influências  políticas,  mas  como

defende Dieter Grim, o “futuro depende muito de que a Constituição não seja levianamente

colocada  em risco  a  favor  de  momentâneas  vantagens  políticas,  mas  seja  eficazmente

mantida207”. Assim, diante de propostas de planos de saúde com cobertura reduzida, anote-

se que “ferir o modelo constitucional de Estado de Bem-Estar Social a fim de transformar a

saúde pública em assunto da iniciativa privada, compromete o futuro do Sistema Único de

Saúde e das conquistas históricas que ele representa para o cidadão brasileiro208.

Contudo, ainda que se deseje ampliar os horizontes e enxergar a questão sobre

perspectivas metajurídicas,  temos que mesmo sendo a literalidade o texto constitucional

insuficiente  para  resolver  todos  os  problemas  de  efetivação  do  direito  à  saúde,  e

apresentado o gasto em saúde como ponto primordial para entender a opção política que

protege esse direito, não se pode fugir da questão em torno da justiça que busca distribuir

bens escassos de maneira equitativa209. 

Por certo que propostas que estimulam essa atuação do Estado como mero fiscal e

regulador da prestação dos serviços de saúde pelo setor privado, a exemplo da iniciativa do

Ministério  da  Saúde  e  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  em  criar  novas

modalidades de planos de saúde ditos populares ou acessíveis,  desvirtuam o sistema de

saúde idealizado pelo Constituinte de 1988, uma vez que não tratam a saúde como matéria

de relevância  pública  e  não realizam os  objetivos  de uma saúde  universal  (garantida  a

todos),  integral  (acesso a todos os meios de promoção e proteção à saúde disponíveis) e

igualitária (igualdade no acesso às ações de saúde, promovendo desenvolvimento social).

Se considerarmos ainda que a CF/88 garantiu a existência de um modelo  gratuito,  essa

206 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.

207 GRIMM, Dieter.  Constituição e Política.  Tradução Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte:  Del Rey,
2006.  p. xliii

208 MARIANO,  Cynara  Monteiro;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva.  Mais  um
obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. A&C - Revista de Direito Administrativo e
Constitucional,  ano 18, n. 72, p. 115-132, ab./jun. 2018.

209 SOUZA, Jorge Munhós de.  Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: Editora Jus Podivm,
2013, p. 202.
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transferência  à  ação  privada  em  saúde,  em  desprestígio  à  prestação  pública,  torna  o

incentivo dado pelo Poder Público à proposta em questão ainda mais contrário ao modelo

constitucional de atenção à saúde. 

A iniciativa privada se baseia em lógica de custo benefício (aumento de lucro e

redução de custos). Assim, para ter acesso a redes de serviço as mais completas possíveis, o

consumidor teria que pagar por esse serviço acrescido do lucro do prestador por realizar um

serviço complexo dessa natureza. A lógica de mercado foi bem constatada na pesquisa de

Daros et al.210, que assim concluíram:

Neste  contexto,  a  análise  dos  e-mails  dos  beneficiários  [de  planos  de  saúde]
aponta que algumas das estratégias de redução de custos têm afetado a qualidade
e afrontado a integralidade do cuidado. Os relatos apontam que, para além da
negação  do acesso  aos  serviços  e  procedimentos,  os  beneficiários  também se
veem diante da restrição  da continuidade do cuidado.  A negação  do acesso e
restrição da continuidade do cuidado ocorrem por meio de diferentes situações,
que  vão  desde  a  negação/não  aprovação  de  um  serviço/procedimento  até  a
ausência, restrição ou insuficiência da rede de prestadores, passando por diversas
situações em que o acesso e a continuidade são impedidos pela imposição de
condicionantes (como exigências de laudos, documentos, avaliação por peritos)
e/ou dificuldades (como informações parciais,  contraditórias e/ou equivocadas;
canais de comunicação ineficientes; restrição do acesso a informações, etc.). Tal
quadro  aponta  a  necessidade  de  se  fiscalizar  se  tais  dificuldades  não  são
estratégias deliberadas para redução de custos.

Como apontam Daros et al.211, a integralidade é um desafio para saúde suplementar,

considerando que  as  operadoras  de  prestadores  optam pela  fragmentação  do cuidado  à

saúde e que “novos modos de assistência e a reorganização dos processos de trabalho, ainda

que  possam  apontar  para  uma  transformação  qualitativa  da  assistência,  [...]  ainda  são

condicionadas pelo mercado e limitadas pelos interesses econômicos das operadoras”. 

Destaque-se,  nesse  aspecto,  que  o  Estado  não  conseguiria  controlar  ou  mesmo

garantir que os serviços de saúde sejam universais com a introdução da regulamentação de

um plano de saúde com parca cobertura e regras de financiamento dos custos ainda mais

injustas, definidas unilateralmente pelas operadoras, sob o simples argumento de que as

pessoas estão saindo dos planos de saúde tradicionais por problemas decorrentes da atual

crise  econômica,  por  exemplo.  Para  além  de  buscar  um  modelo  que  garanta  a

210 DAROS, Raphaella Fagundes et al. A satisfação do beneficiário da saúde suplementar sob a perspectiva
da qualidade e integralidade. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 525-547.
jun. 2016. p. 543.

211 DAROS, Raphaella Fagundes et al. A satisfação do beneficiário da saúde suplementar sob a perspectiva
da qualidade e integralidade. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 525-547.
jun. 2016. p. 529-530.
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universalidade de acesso às ações e aos serviços de saúde, deve-se insistir que esse sistema

necessita ser gratuito, sob pena de impedir o acesso igualitário, determinado no art. 196 da

Constituição Federal de 1988. Tal realidade prejudica a redução de desigualdades no acesso

às  prestações  de  saúde,  objetivo  do  sistema  de  saúde  público  brasileiro  expresso  no

comando constitucional da universalidade e da igualdade das ações e dos serviços de saúde.

2.3. Renúncias fiscais da saúde privada

As ações  e  serviços  de  saúde no Brasil,  embora  apresentem um delineamento

constitucional ímpar, bem como regulamentação infraconstitucional detalhada, incluindo as

formas de financiamento das ações e prestações em matéria de saúde, enfrentam desafios

no que se refere a forma como os serviços têm chegado à população, que por vez imprime

uma perspectiva negativa do sistema público de saúde. Todavia, é importante destacar que o

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  um grande  avanço  na  promoção,  na  proteção  e  na

recuperação da saúde no Brasil, que, rompendo com modelos anteriores em que a prestação

de saúde se  dava  por  via  da  relação de  emprego,  oferta  serviço  de  acesso universal  e

igualitário. 

O retorno a um modelo de prestação de saúde em que o Estado se vê desobrigado

de investir no incremento da gestão do sistema público de saúde, além de não coadunar

com as diretrizes que a CF/88 formulou, obriga-nos a retornar a um modelo de atenção à

saúde não universal, o que prejudicará a camada mais pobre da população, que não terá

qualquer assistência à saúde não vinculada a programas meramente assistenciais, e ainda

aqueles  que  diante  das  negativas  dos  planos  e  seguros  de  saúde,  com  restrições  de

atendimentos, socorrem-se do sistema público de saúde. 

A  CF/88  estabeleceu  que  as  políticas  públicas  sociais  e  econômicas

materializariam  os  princípios  de  acesso  universal  e  igualitário  ao  direito  à  saúde,

determinando, assim, que a formulação desse direito está aliada a medidas concretas para

sua implementação, que necessariamente implicarão em gastos ao Estado, que devem ser

realizados no estrito cumprimento dos princípios constitucionais dirigidos à saúde.  Nesse

sentido, como Stephen Holmes e Cass Sustein apontam, “los derechos son custosos porque

los remedios lo son. La imposición de las leyes es costosa, sobre todo si ha de ser uniforme
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y justa; y los derechos legales son vacíos si no existe una fuerza que los haga cumplir”212.  

As previsões e as concessões de imunidades e isenções em ações e serviços de

saúde privados concedidos pelo Poder Público são, em última análise, verdadeiros gastos

públicos,  e,  como tal,  podem ser  tidos  como prestações  positivas  do  Estado  em favor

daqueles que se utilizam dos serviços de saúde privados. Ainda nas lições de Cass Sustein e

Stephen Holmes213, todos os direitos básicos são financiados pelos contribuintes (por meio

dos ingressos derivados dos tributos) e administrados pelo Estado em prol do bem-estar

coletivo e individual, e requerem ao menos o funcionamento de uma máquina estatal que

possibilite que o Estado garanta a realização do objetivo estatal, defendendo, assim, que

todos os direitos são direitos positivos.

Nesse sentido, as saídas de recursos do Estado representam a realização de gastos,

incluindo  nesse  conceito  tudo  que  a  máquina  estatal  deixa  de  arrecadar,  uma vez  que

inibem a receita (arrecadação). Assim, pode-se concluir que as imunidades e as isenções

realizadas pela União em matéria de saúde são gastos estatais em saúde, além daquilo que

os Entes federativos destinam à manutenção do Sistema Único de Saúde214. 

Aliomar Baleeiro215,  com base nas definições de A. C. Pigou, divide a despesa

pública em despesa real ou exaustiva, que se caracteriza pela utilização de bens e serviços

da  produção  nacional  diretamente  pelo  governo;  e  em  despesa  de  transferência,  que

compreende todos os gastos de aplicação governamental direta dos recursos da produção

nacional de bens e serviços, sendo esses gastos destinados apenas a criar rendimentos para

os indivíduos, sem qualquer contraprestação, nada deslocando de concreto do setor privado

da economia para o público. Diferentemente das despesas reais, em que concretamente são

transferidos ao setor público serviços e coisas do setor privado, com amputação do setor

privado e ampliação do setor público. A título de exemplo, destaca o autor que se o Estado

compra coisa ou serviço da iniciativa privada, a despesa vai ser real até o valor de mercado,

e o que passar (excesso) será despesa de transferência. Assim, as subvenções previstas na

212 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass.  El costo de los derechos:  por qué la libertad depende de los
impuestos. Buenos Aires: Siglo Vientiuno, 2012, p. 64.

213 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass.  El costo de los derechos:  por qué la libertad depende de los
impuestos. Buenos Aires: Siglo Vientiuno, 2012, p. 69

214 CAVALCANTE,  Denise  Lucena;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva;  SOUSA,
Thanderson Pereira. Uma análise financeira do gasto em saúde.  Revista Direitos Sociais e Políticas
Públicas. v. 6, n. 1, p.32-63, 18 jul. 2018. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i1.427.

215 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15. ed. Forense: Rio de Janeiro, 1997,
p. 101.
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Lei  nº  4.320/64,  que  estabelece  normas  gerais  de  direito  financeiro,  são  despesas  de

transferência quando não há uma contraprestação concreta ao Estado (ou ainda quando não

há contraprestação direta em bens e serviços ao Estado, art. 12, § 2º, da Lei 4.320/64). As

transferências correntes ou "ajuda financeira", esta última expressão contida no art. 19, da

mesma lei,  são divididas no referido ato normativo em  subvenções sociais,  subvenções

econômicas e contribuições. 

Ricardo Lobo Torres216 aponta que as características principais das subvenções são a

natureza de incentivo financeiro, a necessidade de previsão em orçamento e em lei e ainda a

discricionariedade de entrega pela Administração. Para o autor217, no conceito de subvenção

pode-se enquadrar a  restituição-incentivo, a qual representa a  devolução de tributo como

mecanismo de estímulo fiscal, ou seja, é uma renúncia de receita, conceito suficientemente

amplo para abarcar benefícios que são verdadeiras despesas virtuais ou gastos tributários,

desviando a estrutura tributária normal,  posto que não escritos na despesa pública,  mas

implicam redução de receitas.

Os valores que o Estado deixa de arrecadar em face dos gastos dos contribuintes

com despesas no setor privado de saúde, no Brasil e no Exterior, são considerados despesas

virtuais, uma vez que implicam redução nos valores arrecadados. Caso se procedesse com a

arrecadação desses recursos, seria possível aplicar no setor público de saúde. Nesse sentido,

defende Ocké-Reis218 que  o montante  da renúncia  de  arrecadação fiscal  do Imposto  de

Renda para os gastos em saúde declarados pelas famílias e pelos empregadores representa

valor  que  reflexamente  é  subtraído  do  gasto  público  aplicado  em  saúde.  Ocké-Reis219

aponta ainda o caráter regressivo desse incentivo, que favorece grupos sociais com maior

capacidade de realizar gastos. 

Como aduz Maria Stela Campos da Silva220, os gastos tributários representados em

renúncias de receitas pelo Estado podem ainda ser tidos como “incentivos ao segundo e

216 TORRES, Ricardo Lobo.  Curso de direito financeiro e tributário.  7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2000, p. 334- 335.

217 TORRES, Ricardo Lobo.  Curso de direito financeiro e tributário.  7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2000, p. 334- 335.

218 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p.
143-144.

219 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p.
144. 

220 SILVA, Maria Stela Campos da. Incentivos tributários como politica extrafiscal afirmativa do acesso
à saude. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 184.
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terceiro setor da economia a, em conjunto com o Estado, fornecer serviços públicos em

maior e melhor quantidade, funcionando, nesse aspecto, como politicas extrafiscais”. Assim

como  a  atividade  de  arrecadar,  a  renúncia  de  receitas  estatais  visa  a  garantir  direitos

fundamentais  e  ainda  induzir  a  sociedade  e  a  economia  no  sentido  de  determinadas

atividades221.  A revisão da restituição-incentivo a partir  da capacidade contributiva e do

caráter regressivo dela poderia ser, neste momento de redução dos gastos na saúde pública,

analisada à luz do "limite de razoabilidade", traçado por Ricardo Torres222 ao comentar que

direitos não são ilimitados,  considerando que estão sujeitos a serem razoáveis.  Como o

financiamento  da  saúde  é  essencial  para  viabilizar  a  gratuidade,  a  universalidade  e  a

igualdade  no  acesso  ao  sistema público  de  saúde,  devem ser  avaliadas  sugestões223 no

sentido de uma política equitativa de retirada gradual do subsídio por item de gasto ou faixa

de renda/alíquota ou faixa etária.

A  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)

aponta, em Relatório Econômico para o Brasil224, que o gasto com saúde representa, em

2015, 4,7% do PIB do Brasil, percentual que deve ser elevado, até 2060, para 12% do PIB.

Nesse contexto, destaca a OCDE, quanto ao gasto tributário em saúde:

Tendo em conta a atual situação fiscal, as formas de encontrar novos recursos são

limitadas. Uma maneira de liberar recursos e melhorar a alocação dos gastos com

saúde seria extinguir a dedutibilidade fiscal atual dos gastos com saúde privada,

que tem efeitos de distribuição regressivos. [...] Esta isenção tributária custa cerca

de 0,3 % do PIB, o que equivale a 7% do gasto com saúde pública. Da mesma

forma, a contribuição do empregador para os planos de saúde privados deve ser

tributada como renda ordinária no âmbito do IRPF. 

Reconhece a OCDE225 que além de extinguir  a dedutibilidade fiscal dos gastos

com saúde privada e acrescentar esses recursos ao SUS, é importante melhorar a alocação

221 SILVA, Maria Stela Campos da. Incentivos tributários como politica extrafiscal afirmativa do acesso
à saude. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 142.

222 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 93.
223 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio.  SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p.

144. 
224 OCDE.  Relatórios  econômicos  da  OCDE  –  Brasil.  2015,  p.  32-3.  Disponível  em:

<http://www.oecd.org/eco/surveys/Brasil-2015-resumo.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
225 OCDE.  Relatórios  econômicos  da  OCDE  –  Brasil.  2015,  p.  32-3.  Disponível  em:

<http://www.oecd.org/eco/surveys/Brasil-2015-resumo.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2018.
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de recursos no sistema, especialmente na atenção básica, e ainda preparar o Brasil para o

envelhecimento da população.

O  gasto  tributário  em  saúde  decorre  de  seis  formas  de  desoneração  fiscal,

divididos nos estudos financeiros em226:

Dedução-incentivo do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF;
Despesa com assistência médica do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas –
IRPJ; 
Programa  Nacional  de  Apoio  à  Atenção  Oncológica  –  Pronon  /  Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – Pronas-
PCD; 
Desoneração da Contribuição dos Programas de Integração Social e de Formação
do  Patrimônio  do  Servidor  Público  –  PIS/Pasep  e  da  Contribuição  para  o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins para a produção de medicamentos; 
Alíquota zero de PIS/Cofins para produtos farmacêuticos  e produtos químicos
intermediários de síntese; 
Isenção  de  CSLL  –  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido,  Cofins  e
Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) para os hospitais filantrópicos.

Segundo recente estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA) e pela  Receita  Federal  do Brasil  (RFB),  a  proporção dos  gastos  tributários  em

saúde, durante o período de 2003 a 2015, em comparação com as despesas em saúde feitas

pelo Ministério da Saúde, esteve entre 31,8% a 32,3%, conforme Nota Técnica nº 48/2018,

Radiografia do Gasto Tributário em Saúde (2003 a 2015)227, deixando o governo federal de

arrecadar em treze anos o valor de R$ 331.500.000.000,00 (trezentos e trinta e um bilhões e

quinhentos milhões de reais).  A modalidade que representa maior volume é a dedução-

incentivo do Imposto de Renda Pessoa Física228. 

Como  reforçado  em  estudo  anterior229,  com  os  efeitos  da  vigência  da  EC  n.

226 BRASIL.  IPEA.  Radiografia  do  gasto  tributário  em  saúde  2000  -  2013.  Brasília:  IPEA,  2017.
Disponível
em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160530_nt_19_radiografia_gasto_t
ributario_saude_2003_2013.pdf>. Acesso em 30 abr. 2018.

227 BRASIL. Carlos Octávio Ocké-Reis; Artur Monteiro Fernandes. IPEA. Descrição do Gasto Tributário
em Saúde - 2003 a 2015: Nota Técnica 48. Brasília: Ipea, 2018. 18 p.
Disponível  em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180326_NT_48_Disoc.pdf>.  Acesso
em: 29 abr. 2018.

228 BRASIL.  IPEA.  Radiografia  do  gasto  tributário  em  saúde  2000  -  2013.  Brasília:  IPEA,  2017.
Disponível
em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160530_nt_19_radiografia_gasto_t
ributario_saude_2003_2013.pdf>  Acesso em 30 abr. 2018.

229 CAVALCANTE,  Denise  Lucena;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva;  SOUSA,
Thanderson Pereira. Uma análise financeira do gasto em saúde.  Revista Direitos Sociais e Políticas
Públicas. v. 6, n. 1, p.32-63, 18 jul. 2018. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i1.427.
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95/2016 sobre a saúde, os valores que o Estado deixa de arrecadar e, assim, investe no

sistema privado de saúde “tendem a ser elevados, uma vez que, com o enfraquecimento do

sistema público,  o  apelo  para  migração  ao  sistema privado será  ainda  maior,  inclusive

porque os valores destinados às deduções-incentivo não correspondem ao teto de gastos”. 

Analisando-se  comparativamente  as  projeções  orçamentárias  realizadas  pela

Receita Federal a respeito do gasto tributário em saúde privada efetivo (2014 - 2015) e

estimado  (2016  -  2018)230,  com  os  gastos  orçamentários  do  Programa  de

Fortalecimento/Aperfeiçoamento  do SUS, efetivos  (2014 -  2017) e  estimados  (2018)231,

identifica-se  que  o  gasto  em saúde  privada  representa  mais  de  35% do  gasto  público

realizado com o fortalecimento do SUS. Vejamos esses valores nas tabelas a seguir:

TABELA  02:  Análise  dos  recursos  gastos  ou  previstos  para  o  Programa  Ref.  2015  -
Fortalecimento ou Aperfeiçoamento do SUS (realizados de 2014 - 2017 e previstos de
2018).

Ano

Valor (R$)
2014 2015 2016 2017 2018

(previsão  na
LOA)

TOTAL de recursos
gastos no Programa
Fortalecimento  do
SUS

(Gastos  Direitos  +
Transferências)

79.977.657.829,
19

86.458.272.550,
29

89.547.248.130,
30

94.996.473.608,
49

106.181.612.462

Fonte: Dados disponíveis no Portal da Transparência232 e na Lei Orçamentária Anual de 2018233.
Elaboração: Cavalcante, Pereira e Sousa234.

230 O último estudo  divulgado  com bases  efetivas  foi  realizado  pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica
Aplicada – IPEA e analisou a proporção dos gastos tributários em saúde até 2015. 
(vide  BRASIL.  Carlos  Octávio  Ocké-Reis;  Artur  Monteiro  Fernandes.  IPEA.  Descrição  do  Gasto
Tributário em Saúde - 2003 a 2015:  Nota Técnica 48. Brasília:  Ipea,  2018. 18 p.  Disponível  em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180326_NT_48_Disoc.pdf>.  Acesso
em: 29 abr. 2018.)

231 Com base na Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.
232 Despesas  -  Gastos  diretos  do  Governo  por  Programa.  Anos  de  2014-2016.  Disponível  em:  <

http://transparencia.gov.br/>. Acesso em: 10 nov.2017. 
233 Com  base  nos  orçamentárias  anuais  disponíveis  no  sítio  virtual  da  Câmara  dos  Deputados.  Lei

Orçamentária Anual de 2018.
234 CAVALCANTE,  Denise  Lucena;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva;  SOUSA,

Thanderson Pereira. Uma análise financeira do gasto em saúde.  Revista Direitos Sociais e Políticas
Públicas. v. 6, n. 1, p.32-63, 18 jul. 2018. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i1.427.
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TABELA 03:  Análise dos  gastos tributários em saúde  (com bases efetivas de 2014 -
2015 e projeções de 2016 - 2018) comparados com os gastos do Fortalecimento do SUS.

Ano

Valor (R$)

2014 2015 2016

(previsão
PLOA)

2017

(previsão
PLOA)

2018

(previsão  na
PLOA)

TOTAL de recursos
de gastos tributários
em saúde

29.083.359.53
1,00

31.377.047.57
1,00

31.437.903.00
7,00

36.011.453.726
,00

39.024.430.643,0
0

Percentual do Gasto
tributário  X  gastos
do  fortalecimento
SUS

36,36% 36,29% 35,10% 37,90% 36,25%

Fonte:  Dados disponíveis nos Demonstrativos de Gastos  Tributários  da Centro de Estudos Tributários  e
Aduaneiros da Receita Federal, com bases efetivas de 2014235 - 2015236 e projeções de 2015-2018237. 
Elaboração: Cavalcante, Pereira e Sousa238.

Segundo os dados apontados, para o exercício financeiro-orçamentário de 2018,

estima-se que dos mais de R$ 39 bilhões destinados para gasto tributário em saúde, mais de

R$ 13  bilhões  são  destinados  ao  gasto  com despesas  médicas  privadas239 (são  aquelas

235 BRASIL. Ministério da Fazenda. Gastos Tributários por Função Orçamentária e por Modalidade de
Gasto: Estimativa bases efetivas de 2014. Mar. 2017. 
Disponível  em:  <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/demonstrativos-dos-
gastos-tributarios/arquivos-e-imagens/DGTEfetivo2014FINAL.pdf >. Acesso em: 30 abr. 2018. 

236 BRASIL. Ministério da Fazenda. Demonstrativo dos Gastos Tributários: Bases efetivas – 2015. Mar.
2018.
 Disponível  em:  <https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/demonstrativos-
dos-gastos-tributarios/arquivos-e-imagens/ano-calendario-2015-serie-2013-a-2018.pdf> . Acesso em: 30
abr. 2018. 

237 Gastos Tributários por Função Orçamentária e por Modalidade de Gasto. Projeções PLOA 2016-2018.
Fonte: Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. 
Disponível  em:  <https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-
ploa/arquivos-e
imagens/DGTPLOA2016FINAL.pdf>;<https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-
fiscal/previsoes-ploa/dgt-ploa-2017-versao-1-1.pdf>;
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-
imagens/texto-dgt-ploa-2018-arquivo-final-para-publicacao.pdf >. Acesso: em 06 nov.2017.

238  CAVALCANTE,  Denise  Lucena;  PEREIRA,  Fabrícia  Helena  Linhares  Coelho  da  Silva;  SOUSA,
Thanderson Pereira. Uma análise financeira do gasto em saúde.  Revista Direitos Sociais e Políticas
Públicas. v. 6, n. 1, p.32-63, 18 jul. 2018. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i1.427.

239  Dedução da base de cálculo do IRPF das despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e com exames laboratoriais e serviços radiológicos,
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deduzidas na renda tributável no Imposto de Renda) e mais de R$ 10 bilhões para entidades

filantrópicas240 e sem fins lucrativos de assistência social e saúde241. Entendendo que todas

essas rubricas destinadas ao gasto tributário no mercado de planos e seguros privados de

saúde são gastos em saúde realizados pela União, aponta-se que se aumenta o incentivo à

migração das classes média e alta para o sistema privado, relegando o sistema público, já

deficiente pela redução dos investimentos,  para a camada mais pobre da população, em

descompasso com a configuração do SUS como sistema que promove acesso universal e

igualitário à saúde no Brasil. 

Michael Marmot242, ao dissertar sobre as desigualdades sociais na área de saúde,

aponta que a saúde pode ser um guia para identificar  como a sociedade se encontra,  a

extensão das desigualdades na saúde pode vir a representar o tamanho das desigualdades

presentes na sociedade.  Se considerarmos a opção política de incentivo à migração aos

planos  de  saúde,  cada  vez  mais  reduzidos  em  cobertura  (como  é  o  caso  dos  planos

acessíveis), não limitado a teto de gastos, como fora imposto ao orçamento já subfinanciado

do  SUS,  identifica-se  um  distanciamento  do  objetivo  constitucional  da  redução  de

desigualdades sociais e regionais no Brasil. Um sistema de acesso universal não pode ser

alcançado  no mercado  de  planos  e  seguros  de  saúde,  que  é  segmentado  por  natureza,

promovendo diversas faixas de usuários a depender da capacidade econômica. 

Analisando  os  regimes  não  universais,  Nilson  do  Rosário243 adverte  que  a

utilização do seguro social em países de renda média, a exemplo do México, estratificou a

prestação de saúde,  tendo em vista  que nessas  sociedades  há  grande informalidade no

mercado  de  trabalho,  e  essa  população  sem  trabalho  formal  acaba  se  utilizando  do

desembolso direito ou de programas de saúde muito básicos. Em economias com mercado

de trabalho formal mais desenvolvido, inclusive a nível corporativo, como se observa nos

aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Previsão na Lei 9.250/95, art. 8º, II, a). 
240  Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal para as entidades beneficentes de assistência social

(Previsão na(o):  Constituição Federal 1988, art. 195, § 7º; Lei 12.101/09; Decreto 7.237/10). 
241 Imunidade do Imposto de Renda, da Contribuição Previdenciária Patronal, e ainda isenção da CSLL, da

COFINS para  as  entidades  beneficentes  de  assistência  social,  sem fins  lucrativos,  que  atendam às
exigências estabelecidas em lei (Previsão na(o): Constituição Federal 1988, art. 150, VI, "c" e art. 195, §
7º; Lei 9.532/97, art. 12 e art. 15; MP 2.158-35/01, art. 14, X; Lei 12.101/09; Decreto 7.237/10). 

242 MARMOT,  Michael.  Social  Causes  of  Social  Inequalities  in  Health.  In:  ANAND, Sudhir;  PETER,
Fabienne; SEN, Amartya (Ed.). Public health, ethics, and equity. New York: Oxford University Press,
2004, 37-61, p. 38.

243 COSTA, Nilson do Rosário. Austeridade, predominância privada e falha de governo na saúde. Ciência
& saúde coletiva, v. 22, p. 1065-1074, 2017. p. 1067.
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países ricos da Europa, o regime de proteção social baseado no seguro saúde é financiado

pela contribuição dos empregados, empregadores e governos para entidades paraestatais,

em que se identifica menor proporção da estratificação da saúde. 

Por outro lado, o Brasil,  embora tenha adotado um sistema de saúde universal,

exatamente  com fins  de  assegurar  condições  mais  justas  de  acesso  à  saúde diante  das

diversas desigualdades sociais, identifica-se um incentivo à saúde privada semelhante ao

encontrado em países como os Estados Unidos, que adota o regime de seguros saúde, e que

a  cobertura  pública  se  destina  apenas  para  idosos  (Medicare),  indigentes  (Medicaid),

crianças de baixa renda (por meio do  Children’s Health Insurance Program), em alguma

medida reformulados pelo Obama’s Health244.

Mesmo  em um sistema  nesse  perfil  não  universal,  discute-se  de  que  modo  a

proteção em saúde poderia se tornar um pouco mais justa, como propostas de criar uma

espécie de seguro de saúde obrigatório para todos245. Philippe Van Parijs246 sugere que o

seguro de saúde poderia ser um benefício pecuniário ou a prestação de assistência gratuita

realizada pelo setor público.  Além disso,  poderia ser concedido a depender da faixa de

renda ou ser universal. Assim, se a “renda básica em dinheiro poderia ser dada na forma de

um imposto  de renda negativo,  o  acesso gratuito  ou subsidiado aos  cuidados de saúde

poderia ser concedido a todos independentemente de renda, ou eliminado gradualmente247”

244 SILVA, Maria Stela Campos da. Incentivos tributários como politica extrafiscal afirmativa do acesso
à saude. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 129, 135.

245   Recentemente foi  anunciado nos Estados Unidos a possibilidade dos usuários  de planos de saúde
subsidiados, como o  Obama Care, migrarem para seguros sem subsídios, contudo, mais baratos e de
cobertura limitada em atendimentos e no prazo de utilização (máximo de três anos), destinados a quem
não possui doenças preexistentes. Enquanto as empresas de seguros vislumbram uma oportunidade de
crescimento,  essa  proposta  tende  a  elevar  o  gasto  com  os  subsídios,  já  que  os  planos  individuais
(tradicionais e subsidiados) ficariam mais caros. Os setores que estudam uma proposta mais universal de
saúde, como o  Medicare for all,  identificaram nas pesquisas recentes que oferecer saúde para todos
representaria uma economia de U$ 2 trilhões em 10 anos, tendo em vista que o foco na saúde preventiva
evitaria os custos mais altos com tratamento de doenças. 

(Disponível em: <https://theintercept.com/2018/07/30/medicare-for-all-cost-health-care-wages/ >
<https://www.nytimes.com/2018/08/01/us/politics/trump-short-term-health-insurance.html >
<https://mailchi.mp/397351500634/os-planos-populares-de-trump?e=c81b708a7c>  Acesso  em:  02

ago. 2018.
246 PARIJS, Philippe Van.  Just  Health Care in a  Pluri-National  Country.  In: ANAND, Sudhir;  PETER,

Fabienne; SEN, Amartya (Ed.). Public health, ethics, and equity. New York: Oxford University Press,
2004, 163-180, p. 174.

247 PARIJS,  Philippe Van.  Just  Health Care  in  a  Pluri-National  Country.  In:  ANAND, Sudhir;  PETER,
Fabienne; SEN, Amartya (Ed.). Public health, ethics, and equity. New York: Oxford University Press,
2004. P. 163-180, p. 174, traduzido pela autora. 
Trecho original:  “cash  basic  income could  be  given  in  the form of  a  negative  income tax,  free  or
subsidised access to health care could either be granted to all irrespective of incomes, or phased out as
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de acordo com a renda familiar. 

Se o Brasil gastou com saúde, em 2015, 9% do PIB, sendo 5% de gastos privados

(com pagamentos diretos por cuidados de saúde e com seguros de saúde) e cerca de 4%

representados por gastos públicos248, e ainda, se desse gasto público cerca de 0,7% do PIB

foi  gasto  tributário  em  saúde249,  identifica-se  um  investimento  público  e  privado

significativo com cuidados em saúde e com seguros de saúde no Brasil,  ao alvedrio da

determinação  constitucional  da  criação  de  um  sistema  universal  de  saúde,  que,  como

destacamos,  não  corresponde  ao  sistema  privado  de  saúde  (seja  por  meio  de  cuidados

direito ou por planos e seguros de saúde).

Analisando-se o gasto das famílias com assistência à saúde, apontou o IBGE, na

Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2008-2009250-, que as despesas com assistência à

saúde251 representaram  5,9%  da  média  mensal  familiar  brasileira.  As  despesas  nesse

segmento se aproximaram nas classes extremas de variação patrimonial (quem ganhava até

R$ 830,00 e quem ganhava acima de R$ 10.375,00). Na classe inicial, a participação dos

gastos com assistência à saúde foi de 5,5%, e da classe extrema, foi de 5,6% do orçamento

familiar.  Contudo,  houve  grande  diferença  na  composição  desses  gastos.  Enquanto  na

camada que tinha menos rendimentos, os remédios pesam 4,2%, ou seja, correspondem a

76,4% do dispendio com saude, a participaçao do gasto com medicamentos para a classe

oposta é de 1,9%. Ja a participaçao correspondente ao plano/seguro de saude foi de 2,4% na

classe com maiores rendimentos, chegando a 0,3% na classe oposta.

A composição do gasto privado em saúde comprova o desigual meio de prestação

de saúde no Brasil.  Enquanto o sistema público é subfinanciado,  o Estado incentiva os

gastos privados. Ou seja, há um estímulo à subsegmentação, revelando que a igualdade no

house- hold income increases.”
248 OMS.  Indicadores: Domestic  General  Government  Health  Expenditure,  Domestic  Private  Health

Expenditure  as  Current  Health  Expenditure.  Disponível  em:
<http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx>. Acesso em 01 jun. 2018.

249  OCDE.  Relatórios  econômicos  da  OCDE  –  Brasil.  2015,  p.  32-3.  Disponível  em:
<http://www.oecd.org/eco/surveys/Brasil-2015-resumo.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

250 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de orçamentos familiares
2008-2009:  despesas,  rendimento  e  condições  de  vida.  IBGE,  2010.  Disponível  em:  <
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45130.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2018.

251 Referentes a despesas com produtos e serviços relativos à saude, tais como: remédios; planos e seguros
saude; consulta e tratamento dentario; consulta médica; tratamento médico e ambulatorial (cauterizaçao,
curativo, nebulizaçao, aplicaçao de raio laser, hemodialise e outros); serviços de cirurgia; hospitalizaçao;
exames diversos (eletrodiagnóstico, exame de laboratório,  radiografia,  etc.)  e material  de tratamento
(seringa, termometro, teste de gravidez, óculos e lentes, etc).
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acesso às ações e aos serviços de saúde não está materializada nas opções políticas adotadas

no País. A parcela da população com renda mais baixa necessita, quase que integralmente,

do SUS, pois pouco pode gastar com planos de saúde, e utiliza boa parte do orçamento

doméstico familiar para a compra de medicamentos, revelando, inclusive, uma falha nas

ações públicas de prevenção. Diante do caráter regressivo das deduções fiscais, o que a

camada com maior rendimento paga aos planos de saúde, tem parcela restituída. Por outro

lado, a camada mais empobrecida não tem abatimento no Imposto de Renda dos seus gastos

com medicamentos, tornando-os reféns do aumento dos lucros da indústria farmacêutica e

das farmácias. 

 O  regime  privado  presente  no  setor  de  saúde  não  estatal  baseia-se  na

subsegmentação (várias camadas de atendimento a depender da capacidade de pagamento),

na estratificação da clientela (há formas de assistência para todos os públicos dispostos a

pagar) e na construção de iniquidades internas que mantêm um melhor serviço a quem pode

pagar ou tem melhores empregos. 

Nesse sentido, a existência de um sistema privado subsegmentado e estratificado,

que recebe a maioria  dos investimentos em saúde no Brasil  (públicos e privados),  bem

como a presença de um sistema público deficitário  em investimentos  e em medidas  de

valorização, não constrói o comando (ou objetivo) constitucional de um sistema de saúde

com acesso  universal  e  igualitário.  Na  verdade,  fomentar  o  sistema  privado  quando  o

sistema público apresenta problemas e carência de melhorias é construir a setorialização da

prestação de saúde. A setorialização era a característica fundamental do sistema de saúde

brasileiro antes de 1988, modificada pela Carta constitucional vigente. 

Em que pese o argumento que diante da relevância pública que recai sobre todos

os  serviços  de  saúde,  públicos  e  privados,  também  no  setor  privado  de  saúde  estaria

presente o traço da universalidade e equidade no acesso, mesmo que a relação seja de base

contratual,  diante  da  vedação  à  discriminação  no  acesso,  além  da  atenção  integral,

considerando a vedação à segmentação aleatória252, não se pode identificar na prestação de

saúde que visa ao lucro o cumprimento das mesas diretrizes do SUS. Primeiro porque a

atividade estatal não objetiva sobras financeiras e acumulação, sendo esse o fim último da

iniciativa privada; segundo porque o objetivo constitucional de redução de desigualdades

252 Cf. GLOBEKNER, Osmir Antônio. A saúde entre o público e o privado: o desafio da alocação social
dos recursos sanitários escassos. Curitiba: Juruá Editora, 2011, p. 161.
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não se pode supor que seja delegado ao mercado. 

Desse modo, além de não se permitir uma universalização do SUS, criou-se no

Brasil uma concorrência paralela entre os subsistemas de saúde público e privado, que se

consolidou no uso concomitante do sistema público de saúde pelo contratante do serviço

privado de saúde. Isso sem mencionar a existência de concorrência dentro do próprio SUS,

com hospitais  privados  financiados  pelos  SUS e organizações  sociais  privadas  atuando

como SUS253, que serão abordados no capítulo terceiro da dissertação. Jairnilson Paim254

aponta a existência de três projetos em disputa atualmente na saúde: um mercantilista, outro

revisionista e o do processo constante de reforma sanitária. Enquanto os dois últimos se

propõem a discussões no interior do SUS, o mercantilista ou expansionista, tomado por um

pragmatismo político  e  com a colaboração da mídia  e  de algumas  entidades,  resta  por

defender uma privatização da saúde por fora, com a expansão dos planos de saúde, e por

dentro, com o uso de Organizações Sociais, parcerias público-privada e terceirização. Os

prejuízos do movimento da saúde em direção à atividade comercial (trade, business) pode

ser sentido por toda a sociedade, contudo causa uma exclusão ainda maior nas áreas rurais e

para maioria da população brasileira que depende do sistema público de saúde255. 

Já abordada a privatização por fora do SUS, passemos, então, a discutir a entrada

do setor privado por dentro das estruturas do Sistema Único de Saúde. 

253 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012, p. 13.
254 PAIM, Jairnilson Silva. Sujeitos da antítese e os desafios da práxis da Reforma Sanitária Brasileira.

Saúde em Debate, v. 41, p. 255-264, 2017.
255 ZARRILLI,  Simonetta.  The case of Brazil.  In:  DRAGER, Nick; VIEIRA, Cesar (editors).  Trade in

health services: global, regional, and country perspectives. PAHO; WHO: 2002, p. 143-154. P. 146.
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CAPÍTULO  3.  A  SAÚDE  PÚBLICA SOB  A GESTÃO  DO  SETOR
PRIVADO

Se o fortalecimento do mercado de planos de saúde é matéria  que enfraquece o

sistema público de saúde construído a partir de 1988, a transferência da gestão dos recursos

orçamentários da saúde a instituições do setor privado, como as instituições filantrópicas e

as organizações  sociais,  aprofunda o desvirtuamento do sistema.  A investigação que se

propõe com este  trabalho  é  identificar  como a  complementariedade  na  participação  da

iniciativa privada nas ações e serviços públicos de saúde tem sido superada pela promessa

de  resultado  positivo  e  eficiente  por  parte  do  setor  não  estatal,  acarretando  uma

transferência dos recursos e dos equipamentos públicos de saúde à iniciativa privada, ainda

que sem fins lucrativos.

Desse modo, neste capítulo serão abordadas as funções que tem desempenhado o

Terceiro Setor na administração dos aparelhos de prestação de serviços públicos de saúde,

em crescimento após a pulverização de discursos da maior eficiência da iniciativa privada e

da necessária participação da sociedade na Administração Pública. Utiliza-se a concepção

de  Terceiro  Setor  como  sendo  aquele  composto  por  entidades  da  sociedade  civil  que

exercem atividades de interesse público e não lucrativas. O terceiro setor coexiste com o

primeiro setor, que é o Estado, e com o segundo setor, o mercado256. 

No presente capítulo, busca-se discutir os instrumentos e as bases para a prestação

de serviços públicos de saúde pela iniciativa privada, sob o crescente incentivo normativo e

financeiro  do  Estado,  por  meio  de  contratos  públicos  e  convênios  com  as  entidades

filantrópicas e de contratos de gestão com as organizações sociais de saúde. 

3.1. A herança das Instituições filantrópicas para o SUS

256 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Parcerias na Administração Pública.  São Paulo: Editora Atlas,
2015, p. 260.
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O movimento de terceirização na Administração Pública, em sentido amplo257, pode

ser  conceituado,  segundo  José  Roberto  Pimenta  Oliveira258,  como  “qualquer  modelo

institucional utilizado pelo Poder Público para promover esse deslocamento [de atividades

ao setor  privado],  e  com ele  reduzir  a  dimensão  estrutural  da Administração  Pública.”

Desse modo, pode-se atribuir como terceirização as prestações e os serviços de saúde que

deveriam  ser  realizadas  pelo  Estado,  contudo,  que  acabam  por  serem  transferidas  à

iniciativa privada. 

Adotando-se,  assim,  um conceito  amplo  de  terceirização,  abrangendo  atividades

finalísticas  ou  instrumentais,  identifica-se  que  tanto  os  convênios  e  os  contratos  com

entidades sem fins lucrativos (realizados com base na Lei 8.666/93), quanto contratos de

gestão  celebrados  com  organizações  sociais  (Lei  9.637/1998),  são  parcerias  para

terceirização de serviços. 

O  conceito  constitucional  (art.  37,  XII)  e  legal  (leis  8.666/93,  10.520/2002  e

12.462/2011) de serviço público como sendo toda atividade destinada a obter determinada

utilidade de interesse para a Administração não permitem albergar, segundo José Roberto

Pimenta Oliveira259, a possibilidade de ampla contratação de serviço pelo Estado, estando

excluídas de contratações aquelas relacionadas com as atividades fim, como as funções de

regulação, de julgamento, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas

do Estado.

Por  outro  lado,  no  contexto  das  atividades  em que  o  Estado  não  é  o  executor

exclusivo, como da saúde, as instituições filantrópicas ou de benemerência representaram

papel de destaque nas funções do SUS desde sua criação, embora já estivessem presentes

257 A terceirização  em  sentido  estrito  não  se  referiria  à  prestação  de  serviço  público,  mas  quando  a
Administração não é capaz de produzir todos os bens e serviços de que precisa, abrangendo então a
transferência  de  execução  de  atividades  de  órgãos  e  entes  da  Administração  Pública  para  sujeitos
privados  sob  a  forma  de  contrato  de  prestação  de  serviços,  como  previsto  no  art.  37,  XXI,  da
Constituição Federal (contratação mediante procedimento licitatório com ampla concorrência). 
 Cf.  OLIVEIRA,  José  Roberto  Pimenta.  Terceirização  na  Administração  Pública:  possibilidades  e
limites.  In:  MELLO, Celso Antônio Bandeira  et  al. (Coord.).  Direito Administrativo e Liberdade:
estudos em homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 412.

258 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Terceirização na Administração Pública: possibilidades e limites. In:
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, et al. (Coord.). Direito Administrativo e Liberdade: estudos em
homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 412.

259 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Terceirização na Administração Pública: possibilidades e limites. In:
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, et al. (Coord.). Direito Administrativo e Liberdade: estudos em
homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 412.
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no sistema de saúde brasileiro bem antes, funcionando como local de prestação de serviços

para quem não tinha cobertura pela Previdência Social, como abordado no Capítulo 2. 

O movimento de reforma sanitária propôs uma estatização progressiva da saúde no

Brasil260, tendo em vista que se identificou durante os debates da reforma, como destaca

Sônia Fleury261, que era impossível uma estatização completa e “que era melhor negociar e

incorporar  o  setor  das  filantrópicas”,  considerando  que  não  se  poderia  ignorar  que  as

instituições privadas já contavam com toda uma estrutura de saúde. 

Desse modo, as instituições filantrópicas foram incorporadas ao funcionamento do

SUS desde seu nascedouro. Por outro lado, importante identificar se avançamos nos últimos

anos  no  intento  de  modificar  o  quadro  anterior  de  prestação  de  assistência  médica  e

hospitalar na saúde pública predominantemente pelas filantrópicas. Nesse sentido, a fim de

entender qual o grau de participação das instituições  filantrópicas  no Sistema Único de

Saúde atualmente, impende analisar os recursos repassados pela União para as atividades

em que o setor  privado tem estado mais  presente  no  SUS,  como é  o  caso  da  atenção

hospitalar. 

Analisando-se o financiamento de ações de Média e Alta Complexidade (MAC) de

procedimentos hospitalares do SUS262, com os critérios “natureza jurídica”263, “ano/mês de

processamento”, “valor serviços hospitalares”,  temos que, no ano de 2017, as Entidades

sem fins lucrativos  tiveram mais  investimento  em produção hospitalar,  de média  e  alta

complexidade, que as esferas da Administração Pública direta e indireta de todos os Entes,

como apontado na tabela 04:

260 MÂNICA, Fernando Borges. Participação privada na prestação de serviços públicos de saúde. 2006.
307f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2006, p. 99.

261 BRASIL. Ministério da Saude. Secretaria de Gestao Estratégica e Participativa. A construçao do SUS:
histórias da reforma sanitaria e do processo participativo. Brasilia: Ministério da Saude, 2006. p.93

262 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), via DATASUS,
Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qgbr.def. Acesso em 13 maio 2018.

263 A natureza jurídica corresponde aos Entes da Administraçao Publica (Federal, Estadual ou Municipal)
ou às Entidades Empresariais (Empresa Publica ou Sociedade de Economia Mista e Demais Entidades
Empresariais, Entidades sem Fins Lucrativos, Pessoas Fisicas, Instituiçoes Extraterritoriais).

103



Tabela 04 – Gasto dos recursos MAC para procedimentos hospitalares – 2017.

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), consolidados no DATASUS. 
Elaboração própria.  

Desse  modo,  ao  analisar  os  gastos  do  SUS na  atenção  hospitalar,  constata-se,

assim, que ainda há uma tendência de prestação de saúde hospitalar pela iniciativa privada,

em desrespeito à complementariedade prevista na Constituição Federal de 1988 e algumas

razões  podem ser  apontadas  para  a  construção  desse  quadro  de  dependência  do  setor

privado na atenção hospitalar do SUS, mesmo depois de 30 anos da criação do sistema.

Assim, reporta-se à critica realizada no Capítulo 1 quanto ao movimento de prestação de

serviços  hospitalares  pelo  SUS realizados  por  entidades  privadas  como  decorrência  da

interpretação sobre regionalização do SUS com atividades cada vez mais repassadas aos

Municípios.  Se  a  responsabilidade  por  serviços  hospitalares  é  fragmentada,  por

consequência,  a  iniciativa  privada  acabará  por  ser  mais  contratada,  haja  vista  que  os

Municípios de menor porte e estrutura não possuem condições de realizar, de forma direta,

ações e serviços de média e alta complexidade hospitalar, tendo que contratá-los do setor

privado, especialmente, filantrópico. 
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Mês 
Natureza jurídica:

administração pública
(R$)

Natureza jurídica:
entidades sem fins

lucrativos
(R$)

Dezembro 381.374.933,83 422.904.351,58
Novembro 396.508.948,89 426.428.066,83
Outubro 410.964.364,43 428.341.269,73
Setembro 403.554.916,73 432.992.241,38

Agosto 422.141.502,90 439.977.715,46
Julho 416.793.899,35 440.707.495,59
Junho 407.409.451,87 429.709.186,37
Maio 423.908.545,79 445.300.336,69
Abril 386.719.846,98 410.563.431,12

Março 411.173.548,19 426.871.920,54
Fevereiro 365.019.892,47 394.101.989,25
Janeiro 385.143.903,52 411.322.628,91



Além  do  fator  de  uma  extrema  municipalização  de  serviços,  até  mesmo  os

hospitalares, destaca-se que o SUS teve de enfrentar determinados obstáculos desde sua

criação, revelando que os resquícios da tradição histórica de políticas de saúde no Brasil

são difíceis de serem superados, mesmo após a CF/88264. Amélia Cohn265 relaciona que o

SUS enfrenta desde 1988 fatores que tornam mais difíceis sua implementação, como : i) o

modelo  de  financiamento  do  governo  federal  para  estados  e  municípios  com  base  na

produção informada, ocasionando uma distribuição desigual dos recursos em saúde, que

são  destinados  em  maior  quantidade  para  áreas  onde  se  encontra  o  maior  volume  de

prestadores de saúde, públicos e privados (com ou sem fins lucrativos); ii) as concepções,

ainda atuais, de um sistema de saúde dual (para assalariados e não assalariados); iii) uma

assistência médica eminentemente hospitalocêntrica (apelos por hospitais com tecnologias

de alto padrão e desprezo pela atenção básica); e iv) uma distribuição de equipamentos de

saúde concentrada em determinadas áreas. Desse modo, Amélia Cohn266 ressalta ainda:

Criam-se então duas clivagens no sistema de saúde brasileiro,  e esta constitui
outra herança: a primeira delas, oriunda diretamente do sistema previdenciário,
que diferenciava as categorias de trabalhadores por sua inserção no mercado de
trabalho. 
[...] 
Já  a  segunda  clivagem  diz  respeito  a  mudanças  acentuada  na  estrutura  da
demanda e da oferta de serviços de saúde que ocorrem no País a partir da década
de 1970, criando-se com isso um sistema de saúde, em particular de assistência
médica, composto de dois subsistemas de saúde : um subsistema público e outro
privado, diferenciado com isso o acesso dos indivíduos aos serviços de saúde
segundo sua posição no mercado de trabalho e consumo. 

Diante  das  discussões  já  levantadas  e  mais  especificamente  da  manutenção  da

tradição hospitalocêntrica filantrópica, constata-se que o SUS enfrenta um grande desafio

dentro do próprio Estado brasileiro, tendo em vista a ausência de vontade política de se

adaptar  às  diretrizes  do  novo  modelo  de  saúde  ao  optar  por  posição  aliada  aos

entendimentos mais liberais de diminuição do sistema público de saúde exatamente quando

ele  é  mais  promotor  de  desenvolvimento  social:  nos  seus  aspectos  de  universalidade,

integralidade e igualdade no acesso. 

264 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 232-233. p. 239-241.

265 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 232-233. p. 239-241.

266 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 240.
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A transferência de gestão “cega” de recurso público, em que se busca uma eficiência

medida pelo atingimento tão somente das metas impostas no contrato ou convênio, sem que

se identifique que o serviço promoveu bem-estar e reduziu desigualdades, não se coaduna

com  a  melhora  das  falhas  do  Sistema  Único  de  Saúde.  A  visão  do  setor  privado  de

cumprimento de metas, de fins justificando os meios, não se aplica ao setor público, que

exige responsabilidade diferenciada na realização do gasto público. 

De acordo com conceito formulado por Rita Barradas Barata267, as desigualdades

sociais em saúde não se referem apenas à partilha diferente de bens e serviços na sociedade,

mas  quando  o  “acesso  a  bens  e  serviços  a  um  dado  nível  de  saúde  está  fortemente

determinado pela posição que os indivíduos ocupam na organização social”, sendo essas

desigualdades sociais decorrentes da própria repartição do poder e da propriedade. 

Outro dado que merece destaque são os gastos que se produzem no setor privado e

filantrópico ser maior em valores, contudo, menores em percentual populacional atendido.

Ligia Bahia268 apura e indica que no ano de 2015, enquanto o setor publico realizou 43%

das internações e recebeu, em termos de repasses governamentais, apenas 37% dos recursos

destinados  a  esse  tipo  de  atendimento,  o  setor  privado  filantrópico  produziu  34% das

internações, mas auferiu 40% dos pagamentos realizados nesses casos. Essas disparidades

no  interior  de  instituições  filantrópicas  de  saúde  podem  ser  ainda  mais  acentuadas  se

considerarmos os pacientes atendidos por seguros de saúde pagam cinco vezes mais por

internações que o SUS (R$ 1,3 mil por paciente no SUS e R$ 6,5 mil por paciente de plano

de saúde)269. 

Importante o recorte no que se refere à natureza dos atendimentos realizados pelas

instituições  filantrópicas  de  saúde,  considerando  que  estão  tanto  relacionados  ao  SUS,

quanto aos planos de saúde e desembolsos diretos, e, assim, as disparidades apontadas não

podem  ser  vistas  como  meros  detalhes  nos  modelos  de  saúde,  mas  verdadeiras

representatividades da estratificação presente nos serviços de saúde270. 

267 BARATA, Rita Barradas. Desigualdades sociais e saúde. In: CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al.
Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 457-486. p. 462.

268  BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, Abr. 2018.

269 Cf. BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, Abr. 2018.

270 BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, abr. 2018.
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Nesse sentido, Ligia Bahia271 destaca existirem três subsetores filantrópicos, a saber:

o primeiro, proprietário de hospitais gerais destinados a clientelas mais ricas; o segundo,

atende  aos  encaminhamentos  do  setor  público,  mas  está  mais  inclinado  no apoio  e  na

execução de serviços para os planos de saúde, especialmente os ditos acessíveis; o terceiro,

responsável  por  boa parcela  da atenção oncológica  e  prestador  de serviços com acesso

universal sob investimentos governamentais. Desse último setor filantrópico, o SUS tem

dependido e confiado seus investimentos. 

Assim, Ligia Bahia272 destaca o crescimento, no período compreendido entre 1995 e

2015, da cobertura ambulatorial  no SUS, contudo, com uma significativa ampliação da

participação  privada  no SUS e,  especialmente,  do setor  filantrópico.  Assim,  os  valores

recebidos pelos serviços prestados pelo setor privado passaram de 21% para 23% do total

de atendimentos do SUS, e pelo setor filantrópico, de 17% para 27%, entre 1995 e 2015.

Ademais, no mesmo período de análise, enquanto o setor público cresceu na realização de

consultas e de exames diagnósticos, o SUS dependeu ainda mais da iniciativa privada em

serviços especializados,  a  exemplo,  dos tratamentos  de nefrologia,  realizados  72% pelo

setor privado, e das quimioterapias, desenvolvidas nas instituições filantrópicas em 66% da

produção estudada273. 

Assim,  no  mesmo  cenário  de  desfinanciamento  da  saúde  pública,  como  já

abordado,  encontra-se  ainda  a  dependência  das  estruturas  privadas  dentro  do  próprio

funcionamento do sistema público, e, em razão disso, o poder de negociação do Estado com

os prestadores privados é sempre reduzido. Ligia Bahia274 identifica que o SUS “acumula

[ainda]  um  vasto  patrimônio  de  políticas  localizadas  e  pontuais  que  reproduzem  ou

ampliam o papel do componente privado no sistema de saúde”. Como exemplo, destaca a

renegociação pelos secretários de saúde com os prestadores privados de serviços para além

dos  valores  da  tabela  SUS no  momento  das  contratações,  bem como  a  destinação  de

271 BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, abr. 2018.

272 BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, abr. 2018.

273 BAHIA,  Ligia.  Trinta  anos  de  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  uma  transição  necessária,  mas
insuficiente. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, e00067218, abr. 2018.

274  BAHIA,  Ligia.  O SUS e  os  desafios  da  universalização  do direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 438-439.

107



recursos contínuos, além dos pagos em face da produção, para os hospitais filantrópicos.

Adicionalmente, Ligia Bahia275 acredita que:

A conjugação  desses  instrumentos de transferência  do público para  o privado
com aqueles adicionais para resolver imediatamente os problemas da contratação
de  recursos  humanos,  como  as  cooperativas  de  prestadores  de  serviços  e
Organizações  Não-Governamentais  (ONGs),  resulta  no  delineamento  de  um
panorama  bem mais  complexo  do  que  o  apresentado  para  debate  nas  arenas
específicas de negociação e deliberação do SUS.

A  Lei  Orgânica  de  Assistência  Social  (Lei  nº  8.742,  de  08/12/1993)  traz  um

conceito finalístico de entidades filantrópicas, segundo a qual são “aquelas que prestam,

sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei,

bem como atuam na defesa e garantia de seus direitos”. O campo de atuação dessas pessoas

jurídicas  de direito  privado está  previsto na Resolução nº  32 do Conselho Nacional  de

Assistência Social, de 24/02/1999276, que estabelece regras e critérios para a concessão ou

renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos. Destaca-se, para os fins deste

trabalho, a atuação no sentido de promover, gratuitamente, assistência educacional ou de

saúde, que deve ser, nesse último caso, pelo menos 60% pelo SUS (art. 2º, IV; art. 3º, V, b).

A Lei nº 9.718, de 27/11/1998, acrescenta uma definição financeira, considerando

que é “entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o

apresente  em  determinado  exercício,  destine  referido  resultado,  integralmente,  à

manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”. 

Uma  vez  enquadradas  nos  conceitos  exigidos  na  legislação,  as instituições

filantrópicas destinadas aos serviços de saúde, além de terem o Estado como comprador de

serviços em larga escala,  identifica-se o peso do gasto público na sua manutenção que

envolve  subvenções  e  imunidades  financeiras.  Assim,  as  instituições  filantrópicas  (que

envolvem tanto prestadores do SUS, como operadoras de planos de saúde), além de serem

275  BAHIA,  Ligia.  O SUS e  os  desafios  da  universalização  do direito  à  saúde:  tensões  e  padrões  de
convivência entre o público e privado no sistema de saúde brasileiro.  In  LIMA, Nisia Trindade  et al.
(Org.). Saúde e democracia: histórico e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p.
407-449, p. 439-440.

276 BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 32, de 24 de fevereiro de 1999. DOU
26/02/1999.  Disponível  em:  <http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-1999/CNAS
%201999%20-%20032%20-%2024.02.1999.doc/view>. Acesso em 19 mar. 2018.
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isentas dos tributos federais, estaduais e municipais, são sustentadas pela compra estatal de

serviços277. 

Como  apontado  no  Capítulo  2,  analisando-se  os  dados  a  partir  das  projeções

orçamentárias do gasto tributário em saúde estimadas pela Receita Federal para o período

de 2014 - 2018 com os gastos do Programa de Fortalecimento/Aperfeiçoamento do SUS

(2015) estimados na PLOA 2017 e 2018 e efetivos de 2014 a 2016, identifica-se que o

percentual  do  gasto  tributário  em  saúde  chegará  a  39,16%  dos  orçamentos  ou  gastos

efetivos com o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em 2018. 

Esse percentual representa os R$ 39.024.430.643,00 que a Receita Federal estima de

gasto tributário em saúde em 2018. Desse total, R$ 3.934.289.617,00 são estimados como

gasto tributário em saúde para as Entidades sem fins lucrativos de Assistência  Social  e

Saúde,  e  R$  6.248.433.508,00  para  Entidades  Filantrópicas,  referentes  à  imunidade  do

Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Previdenciária patronal, bem como à

isenção da CSLL, da COFINS para as entidades beneficentes de assistência social, sem fins

lucrativos, que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Além  desses  gastos  tributários  já  programados,  são  instituídos  ainda  auxílios

emergenciais  realizados  pelo  Ministério  da Saúde,  a  exemplo  da  destinação  de  valores

oriundos de concursos de prognósticos.  A título de exemplo,  em 2017, o Ministério  da

Saúde  divulgou  aumento  dos  incentivos  às  entidades  filantrópicas,  incluindo  as  Santas

Casas, no valor de R$ 5.700.000,00 oriundos da Loteria Timemania, mantida pela Caixa

Econômica Federal. Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde278, as Santas

Casas que atendem pelo SUS totalizam 1.059 unidades em 604 cidades de 23 estados e

recebem  Incentivo  de  Apoio  à  Contratualização  (IAC),  bem  como  valores  adicionais

repassados  por  meio  da  adesão  aos  programas  federais  estratégicos,  como  SOS

Emergências  e  Rede  Cegonha,  visando  à  qualificação  dos  serviços.  Nos  incentivos

concedidos pelo Ministério da Saúde para Santas Casas, identifica-se um crescimento de

216,28%,  passando  de  R$ 811 milhões  para  R$ 4,1  bilhões  entre  2010 e  2014.  Neste

277 SANTOS,  Isabela  Soares;  UGA,  Maria  Alicia  Dominguez;  PORTO,  Silvia  Marta.  O  mix  público-
privado no Sistema de Saúde Brasileiro: financiamento, oferta e utilização de serviços de saúde. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1431-1440, out.  2008.

278 BRASIL. Ministério da Saúde.  Ministério da Saúde libera R$ 5,7 mi para Santas Casas. Brasília,
2015.  Fonte:<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/20489-ministerio-da-saude-libera-r-5-
7-mi-para-santas-casas>. Acesso em 19 mar. 2018.
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mesmo período, o total  de repasses para Santas Casas de todo o Brasil  cresceu 54,3%,

passando de R$ 8,6 bilhões para R$ 14,3 bilhões.  

Destaque-se  ainda  o  Programa  de  Fortalecimento  das  Santas  Casas  (PROSUS),

criado em 2013, que prevê o apoio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para manter em dia

o pagamento de débitos correntes, evitando, assim, o aumento da sua dívida e quitando

gradativamente o valor total279. Diante desses dados de transferências diretas e indiretas ao

setor filantrópico em saúde, concluem Santos, Ugá e Porto280 que a função dos prestadores

privados  na  prestação  de  saúde  pública  determina  a  realização  de  importantes  fluxos

financeiros  da esfera  pública  para a  privada,  no entanto,  é  importante  que se supere  o

“corporativismo bifronte  e  segmentário dos  regimes  burocrático-autoritários,  em que as

políticas sociais se constituem em espaços de interpenetração do Estado e do setor privado,

onde este tem um lugar privilegiado na formulação de políticas”.

Por  outro  lado,  na  oportunidade  que  se teve,  com o SUS,  de  romper  com essa

modelo privado corporativista,  identificou-se um movimento de terceirização a partir da

década de 1990, que se deu com a privatização de empresas estatais, a transferência e a

execução de atividades públicas para entes privados com fins lucrativos (concessão) ou sem

fins lucrativos, a redução substancial do aparelho administrativo executor de atividades, a

concentração da atuação do Estado nas atividades de regulação, fiscalização e controle da

execução da atividade administrativa, além de uma menor intervenção direta do Estado no

domínio econômico ao passo do maior desenvolvimento de técnicas de fomento estatal para

sujeitos privados no campo social, econômico e cultural281.  

O fruto da concepção de substituição do modelo de Administração Burocrática para

Gerencial,  típica  da  Reforma  do  Aparelho  do  Estado  da  década  de  1990,  foi  uma

contratação massiva da iniciativa privada em serviços especializados de saúde, alegando-se

uma suposta maior capacidade do setor privado em promover serviços de modo eficiente,

com  a  presença  de  novas  tecnologias  e  de  pessoal  mais  comprometido.  Contudo,  é

279 BRASIL. Ministério da Saúde.  Ministério da Saúde libera R$ 5,7 mi para Santas Casas. Brasília,
2015.  Fonte:<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/20489-ministerio-da-saude-libera-r-5-
7-mi-para-santas-casas>. Acesso em 19 mar. 2018.

280  SANTOS, Isabela  Soares;  UGA,  Maria  Alicia  Dominguez;  PORTO,  Silvia  Marta.  O mix  público-
privado no Sistema de Saúde Brasileiro: financiamento, oferta e utilização de serviços de saúde. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1431-1440, out.  2008.

281  OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Terceirização na Administração Pública: possibilidades e limites. In
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, et al. (Coord.) Direito Administrativo e Liberdade: estudos em
homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 412.
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importante  que  se  chame  atenção  para  o  fato  de  que  essa  eficiência  não  chega  a  ser

comprovada nesse discurso. Se o Estado brasileiro transfere à iniciativa privada sem fins

lucrativos mais da metade dos recursos que investe em ações e serviços públicos de saúde

hospitalar, como apontado, e o faz sem experimentar um modelo diverso (com a realização

desses serviços com maior predominância de uma realização direta), não se pode crer que

houve comprovação de eficiência se os recursos são gastos mais de um lado do que de

outro, sem falar nas áreas em que há um predomínio privado ainda maior, muito mais por

se aproveitar de uma estrutura já existente que de uma comprovação de eficiência. 

Por óbvio que o serviço público de saúde deve ser eficiente, seja prestado pelo

Estado  ou  contratado  de  prestadores  privados,  contudo,  o  ganho  de  eficiência  que

supostamente  respalda  cerca  de  50%  dos  recursos  da  MAC  estarem  aplicados  em

instituições  hospitalares  privadas  não é comprovado.  Nuria Cunill  Grau282,  analisando a

eficiência não segura expressa nas novas direções em gestão pública, defende que:

O  sinal  de  alarme  é  que  a  submissão  dos  entes  públicos  a  uma  estrita
concorrência baseada no mercado, assim como a contratação externa de serviços
(slogans  que  ainda se proclamam e  praticam em quase todos os  lugares)  não
encontram fundamentos teóricos sólidos nem evidências empíricas suficientes de
que sejam vias para aumentar sequer a eficiência dos serviços públicos; quando
muito, sugerem que para se obter tais efeitos é necessário satisfazer condições
que na maioria das vezes não estão dadas.

Ademais,  Nuria  Cunill  Grau283 reconhece  que  essa  nova  modalidade  de

estruturação  da  Administração  Pública  baseada  no  aumento  do  poder  dos  clientes  em

detrimento dos demais atores da gestão pública (como os formuladores de política públicas

e os provedores de serviços) assimila a aspiração da soberania do consumidor, por meio da

criação  de  mecanismos  de  introdução  de  lógicas  próprias  do  mercado  dentro  do  setor

público. Por meio da lógica de mercado, identifica-se o velho uso do cidadão cliente do

serviço público, visão que Estado Democrático de Direito se propõem a ultrapassar. 

282  GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem acontecido  com o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  Trad.  José Geraldo  Leandro Gontijo  e  Telma Menicucci.  In:  GONTIJO,  José Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 330.

283  GRAU,  Nuria  Cunill.  O  que  tem acontecido  com o  público  nos  últimos  trinta  anos?  Balanços  e
perspectivas.  Trad.  José Geraldo  Leandro Gontijo  e  Telma Menicucci.  In:  GONTIJO,  José Geraldo
Leandro et al. Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2012, p. 325-355. p. 337.
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Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira284 identifica que a ideia do cidadão-cliente

remonta à passagem do Estado Liberal para o início do Estado Social, em que o cidadão

passa de proprietário a cliente do Estado. O cidadão seria cliente de uma Administração

Pública que fornece bens e serviços, sob uma perspectiva de direitos a prestações positivas

do Estado. Já no Estado Democrático de Direito, surge o cidadão-participante dos processos

públicos  deliberativos,  no  contexto  de  direitos  fundamentais  interdependentes  e

indivisíveis. 

Para Gabardo285 “não é possível ignorar a força normativa do sistema constitucional

característico do Estado Social e Democrático de Direito”, em que a eficiência está ligada à

democracia,  implicada  na  defesa  de  direitos  econômico-sociais  e  na  participação.

Importante destacar que a marca da cidadania concede ao modelo de Estado de Bem-Estar

uma caracterização diversa de um modelo liberal. 

José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento286 indicam que no mais

recente modelo de Bem-Estar, a intervenção estatal não representa a troca de garantias (da

liberdade por direitos que promovem a igualdade), mas indica que “as prestações públicas

são percebidas e construídas como uma conquista da cidadania”, havendo, inclusive, um

compromisso com a concretização da função social. Assim, caracteriza-se o Estado Social

contemporâneo,  “como  um  modelo  que  garante  tipos  mínimos  de  renda,  alimentação,

saúde, habilitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade, mas como

direito  político287”.  Essa concepção de direitos  mínimos  que  devem ser  concedidos  aos

cidadãos que pode ser identificada, inclusive, nas previsões do art. 6º da CF/88. 

Contudo, assumindo-se que, no Brasil, pelo menos de modo expresso, foi adotado

por  essa  mesma  Carta  constitucional  um  modelo  de  Estado  de  Direito  Democrático,

importante  observar,  como  fazem  José  Luiz  Bolzan  de  Morais  e  Valéria  Ribas  do

Nascimento288, que enquanto o modelo de Estado Social possui a igualdade como princípio

basilar, os defensores do Estado Liberal priorizam a liberdade. Já o modelo de Estado pelos

284  CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade.  Teoria da Constituição.  Belo Horizonte:  Initia Via,
2012, p. 68, 251. 

285  GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 160.
286  MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas. Constitucionalismo e cidadania: por

uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 53.
287  MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas. Constitucionalismo e cidadania: por

uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 53.
288  MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas. Constitucionalismo e cidadania: por

uma jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 53-55.
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democratas  não se opõe à liberdade,  mas  acreditam só haver  liberdade  em um sistema

baseado na igualdade,  uma vez que pessoas que estão em situação de desigualdade não

possuem as mesmas capacidades de participação nas decisões coletivas. 

Ainda que se julgue uma crise dessa concepção de Estado, os autores identificam

que não se está diante de uma incompatibilidade entre Estado eficiente e social, e pensar

que  existe  essa  incompatibilidade  acarreta  “um  sério  problema  constitucional,  pois

certamente  não  é  possível  que  se  admita  uma  república  democrática  ineficiente,

notadamente no Brasil, após a Constituição Federal de 1988289”. Nesse sentido, em que pese

a grande participação das entidades filantrópicas no Sistema Único de Saúde - em um fluxo

de  dependência  da  terceirização  nesse  serviço  público,  mesmo  que  a  CF/88  tenha

promovido um rompimento com o panorama de saúde privada a partir da construção de um

sistema mais universal e igualitário, recentemente,  essa ingerência privada obteve novos

contornos para além do repasse de recursos e da compra de serviços. Desse modo, a partir

da transferência da própria gestão de aparelhos do sistema às Organizações Sociais, um

novo patamar de participação do setor privado no SUS se inaugura, como será abordado no

tópico a seguir.

3.2. As Organizações Sociais como modelo crescente de prestação dos 
serviços do SUS

Depois de tratar do direito à saúde e de que modo se chegou no momento atual de

proteção  à  saúde  no  Brasil,  passando  pelos  diversos  modelos  de  assistência  sanitária

(campanhista, previdenciário, filantrópico e universal), identifica-se que ações em prol da

saúde refletem o papel que os bens essenciais à vida receberam na sociedade brasileira.

Assim,  o Estado, o mercado e a sociedade possuem funções muito decisivas na

construção do modelo de saúde atualmente presente no Brasil. Amélia Cohn290, ao destacar

a importância dessas funções, identifica que é papel do Estado buscar a necessidade da

população em geral, enquanto que é da essência do mercado satisfazer as demandas dos

289  GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 162.
290  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de

Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 227.
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consumidores. Ademais, sob a perspectiva da saúde, a sociedade possui também funções

próprias, comumente associadas à manutenção, por cada indivíduo, de condições de vida

mais saudáveis. Somente na história sanitária mais recente, a sociedade recebeu outro papel

no campo da saúde que é o de promover a gestão de serviços de saúde, como o Estado e o

mercado já faziam há muito tempo. Para Amélia Cohn291, quando se propõe que a sociedade

esteja  presente  na  gestão  de  serviços  de  saúde,  seja  por  OS,  OSCIPs  ou  entidades

filantrópicas, introduz-se uma lógica no sistema de saúde que não é puramente pública ou

privada. 

A  Lei  n.  9.637/1998  regulamentou  a  colaboração  que  as  Organizações  Sociais

firmam com o Poder Público para a realização de serviços públicos por longos períodos.

Após a edição dessa lei,  os Estados e os Municípios também promulgaram leis próprias

para as Organizações Sociais que estabeleceram uma cooperação dessa natureza em sua

base territorial. Como efeito da qualificação da organização social, que funciona como um

selo de habilitação para contratar com o Estado, pode-se citar, além do estabelecimento de

uma parceria  perene com a Administração Pública,  ainda a  “permissão de uso de bens

públicos  móveis  e  imóveis  e  a  cessão  de  servidores  públicos  à  OS,  com  ônus  para

origem292”.  Interessante  que  a  forma  de  subsidiar  a  OS  difere  das  entidades  sem fins

lucrativos.  A  Organização  Social  recebe  recursos  financeiros,  conforme  pactuado  no

contrato  de  gestão,  para  fomentar  e  promover  a  atividade  finalista  da  Administração

Pública,  que  lhe  transfere  recursos  com esse  objetivo  e  não  como  forma  de  pagar  os

serviços prestados293.

Algumas questões são relevantes e atuais em uma análise crítica nesse modelo de

gestão de unidades de saúde por Organizações Sociais, especialmente no que se refere à

capacidade do Estado em controlar o grau de comprometimento das ações e dos serviços

públicos de saúde sob responsabilidade das parcerias formuladas nos contratos de gestão.

Ao  analisar  esse  mecanismo  alternativo  de  gerência  de  unidades  públicas  de  saúde,  o

Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde294 destaca  que  é  fundamental  que  o  Poder

291  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 232-233. p. 228.

292 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alternativas de Gerência de Unidades Públicas
de Saúde. Brasília: CONASS, 2018, p. 89.

293 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alternativas de Gerência de Unidades Públicas
de Saúde. Brasília: CONASS, 2018, p. 90.

294 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alternativas de Gerência de Unidades Públicas
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Público não se torne refém da parceria realizada com a sociedade civil, bem como que seja

capaz de “definir a demanda, negociar o contrato, acompanhar, avaliar e fiscalizar o alcance

dos resultados”.

Nesse  sentido,  sugere  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro295 que  para  as  OS  se

enquadrarem nos princípios constitucionais que regem a gestão do patrimônio público e sua

fundamental proteção, seria imprescindível que fossem promovidas alterações na forma de

escolha e implementação, bem como nos contratos de gestão a fim de que existisse pelo

menos: licitação para escolha da entidade; comprovação de que a entidade já existe com

sede,  patrimônio  e  capital  próprios;  demonstração  de  qualificação  técnica  e  idoneidade

financeira  para  administrar  o  patrimônio  público;  submissão  aos  princípios  licitatórios;

limitações salariais quando dependam de recursos orçamentários do Estado para pagar seus

empregados; exigência de garantia a ser dada pela Organização Social, assim como feito

nos contratos administrativos.

Na avaliação de Juarez Freitas296, nas Organizações Sociais, especialmente no que

se refere ao arcabouço normativo que as envolve, há um peso maior do estatismo, no velho

sentido,  não  se  confundindo  em  termos  principiológicos  com  o  regime  publicista

preponderante. Por isso que identifica o autor os possíveis riscos de que desse modo se

tenha uma privatização dissimulada. O repasse de atividades estatais a organismos externos

à  máquina  pública  decorre  do  raciocínio  de  que  os  indivíduos  podem também  prestar

serviços de interesse coletivo, incrementando a atividade antes desenvolvida pelo Estado

com programas de qualidade e eficiência. O Estado então concede certificados especiais a

organismos  da  sociedade  repassando  inclusive  os  benefícios,  notadamente  isenções

tributárias, historicamente concedidos às instituições filantrópicas (de utilidade pública e

benemerência social)297.

O ministro Ayres Brito, relator no Supremo Tribunal Federal da ADI 1923/DF298,

que discutiu a (in)constitucionalidade da Lei das OS, diferenciou os serviços públicos a

de Saúde. Brasília: CONASS, 2018, p. 95.
295 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella.  Parcerias na Administração Pública.  São Paulo:  Editora Atlas,

2015, p. 281.
296 FREITAS, Juarez.  O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo:

Malheiros Editores, 2009, p. 442.
297 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.

142-143.
298  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade

nº 1923/DF. Relator: Ministro Ayres Brito. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 17 dez. 2015.
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depender da possibilidade de atuação privada em: i)  atividades exclusivas do Estado; ii)

serviços públicos não exclusivos do Estado, nos quais o setor público atua de modo indireto

por  meio  de interposta  pessoa jurídica  de  direito  privado,  o  que exige  a  realização  de

procedimento licitatório;  iii)  e serviços de relevância pública,  atividades  mescladamente

publica e privada no que se refere à titularidade, sendo esse o caso da saude, como disposto

no  art.  197  da  CF/88.  Outrossim,  ressaltou  que  há  possibilidade  de  existirem  aquelas

“atividades predispostas a uma protagonizaçao conjunta do Estado e da sociedade civil, por

isso  que  [sao]  passiveis  de  financiamento  publico  e  sob  a  clausula  da  atuaçao  apenas

complementar do setor público”.

Como  já  abordado,  os  serviços  de  saúde,  públicos  e  privados,  são  dotados

constitucionalmente  de  relevância  pública.  Os  de  natureza  privada  são  mantidos  pelas

normas de mercado, contudo, devem sofrer regulação estatal a fim de garantir que aos seus

destinatários sejam oportunizadas as condições de implementação de forma adequada. Por

outro lado, quando se está diante de um serviço público de saúde não se poderia dizer que a

atuação estatal possa ser complementar, com base no art. 199, no §1º, da CF/88, mesmo

que esse serviço seja protagonizado pela sociedade. Ou seja, já não se pode entender, em

termos constitucionais, que no serviço público de saúde deverá o Estado atuar de forma

complementar. Diferentemente do serviço privado ou da atividade econômica, em que ao

setor público está reservada a função complementar de mera regulação e fiscalização.  

Nesse aspecto, o voto do relator na ADI 1923/DF, que restou vencido, entendeu que

a Lei 9.637/98 (arts. 18 a 22), ao extinguir entidades públicas e determinar a absorção de

suas atividades por organizações sociais, terceiriza ao setor privado funções típicas do setor

publico, e, assim, “o Estado passaria a exercer, nos serviços publicos, o mesmo papel que

desempenha na atividade economica: o de agente apenas indutor, fiscalizador e regulador,

em frontal descompasso com a vontade objetiva da Constituiçao Federal”. De outro lado,

entendeu o relator que não se impede que o Estado firme contratos de gestão com OS,

contudo, devem ser entendidos como um convênio299,  sem necessidade de procedimento

299 Tarso Cabral Violin aponta que o fomento dado pelo Estado às OSs deve ser feito por instrumentos com
natureza  de  convênio,  não  necessitando  que  se  realize  procedimento  licitatório  para  a  seleção  da
organização que recebe o incentivo estatal. Por outro lado, se houvesse delegação de serviço público (e
não fomento), defende o autor que se trataria de contrato, gerando a obrigatoriedade de realizar licitação.
(cf. VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública: uma análise
crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 249.)
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licitatório,  considerando  que  não  há  interesses  opostos  em  disputa.  A  publicidade,  a

isonomia e a motivação exigíveis podem ser obtidas no processo de chamamento público.

No voto vencido, o Ministro Marco Aurélio destacou que a CF/88 estabeleceu que

a  execuçao  de  serviços  publicos  sociais,  como  saude,  ensino,  pesquisa,  cultura  e

preservaçao  do  meio  ambiente  deveriam  passar  pela  atuaçao  direta  do  Estado,  sendo

inconstitucional interpretar que o Estado possa ter papel meramente indutor nessas áreas,

transferindo recursos orçamentarios,  bens e servidores publicos,  sem licitaçao prévia, às

entidades qualificadas como organizaçoes sociais, como permite a Lei n. 9.637/98.  Assim,

concluiu que “o modelo de parcerias entre Poder Publico e organizaçoes sociais foi criado

com o  notório  propósito  de  permitir  que  a  Administraçao  atue  sem a  observância  das

rigorosas regras do regime jurídico público, em especial das normas de licitação”. Além

disso,  as  organizações  sociais  também deveriam estar  obrigadas  a  obedecer,  quanto  às

verbas  que  administra,  aos  mesmo controles  e  limitações  exercidos  sobre  o  orçamento

público (como de necessidade de prévia dotação orçamentária ou teto para pagamentos de

funcionários).

Em  que  pese  a  posição  contrária  do  relator,  o  STF300,  ao  analisar  a

constitucionalidade do marco legal das Organizações Sociais no Brasil (Lei n. 9.637/98 e

Lei  9.648/98),  indicou  que  a  observância  ao  núcleo  essencial  dos  princípios  da

Administração Pública  (art.  37,  caput,  da CF/88)  não implica  que a  OS deva contratar

serviços com procedimento licitatório ou contratar pessoal com concurso público, tendo em

vista que há regulamento próprio para essas duas atividades. A justificativa a permitir tal

atuação se deve à possibilidade da atividade privada ser mais eficiente que a pública, tendo

em vista a agilidade e a flexibilidade do regime de direito privado. 

Para  tanto,  o  STF conceituou  no  acórdão  da  ADI  1923/DF,  cujo  redator  foi  o

Ministro Luiz Fux, que o procedimento de qualificação de entidades consiste em uma etapa

primeira em que ha o deferimento do titulo juridico de organizaçao social, a fim de que

“Poder  Publico  e  particular  colaborem  na  realizaçao  de  um  interesse  comum,  nao  se

fazendo  presente  a  contraposiçao  de  interesses,  com  feiçao  comutativa  e  com  intuito

lucrativo,  que  consiste  no  nucleo  conceitual  da  figura  do  contrato  administrativo”,

desobrigando, assim, a Administração do dever de realizar licitação, diante da natureza do

300  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalide nº
1923/DF. Relator: Ministro Ayres Brito. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 17 dez. 2015.

117



ato em que todos os interessados podem ser qualificados (credenciados), diferentemente de

uma contratação com competição que visa à escolha de apenas um licitante. Desse modo, a

decisão do STF na ADI 1923 refletiu as ideias que o Estado pode prestar serviços públicos

como indutor da atividade privada, concedendo às instituições sem fins lucrativos recursos

que lhes atraiam a prestar e a gerir diretamente serviços públicos.  

Não se questiona que a efetiva prestação de serviço público de qualidade é mais

importante  que o apego a um ou outro regime jurídico (público ou privado).  O grande

problema é quando, em nome de uma eficiência maior, ignora-se um regramento construído

especificamente para a Administração Pública e particularmente para o Sistema Único de

Saúde. O discurso que prega ser o serviço público passível de execução pela iniciativa

privada,  sem licitação,  mas desde que atendidos os critérios  de publicidade,  isonomia e

lisura no chamamento público, adota como bandeira a promessa de ser possível a escolha

de uma instituição privada, nesses moldes, com discricionariedade limitada. 

Avaliando a posição do STF na ADI 1923/DF, Paulo Modesto301 defende que o

“Estado não se desonera de suas obrigações institucionais quando assegura o provimento de

bens sociais, de modo gratuito e universal, mediante parcerias com entidades privadas sem

fins lucrativos”.  Ainda que se compreenda que o Estado continua a garantir a saúde com as

OS, o questionamento que se faz diante desse raciocínio está na incomprovada eficiência

que se alega  existir  no terceiro  setor,  bem como na irrefletida  forma de tratamento  do

recurso público realizada dentro dessas instituições, em que pese se alegar um ganho em

flexibilidade e eficiência, representa uma perda em controle e, por sua vez, em publicidade,

isonomia e comprovação de lisura. A obrigação de realizar concurso público, procedimento

licitatório  e  teto  nos  salários  não  estão  presentes  na  iniciativa  privada  e  são,  assim,

utilizados como trunfos garantidores de eficiência. Contudo, não se pode ignorar que as

diversas obrigações no campo das compras e das contratações para a Administração Pública

não foram estabelecidas na CF/88 e detalhadas na legislação infraconstitucional por acaso.

Elas, de fato, advêm de uma necessidade de maior controle do uso de recursos públicos.

301 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido.  As organizações sociais no Brasil  após a decisão do Supremo
Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 1.923, de 2015  In:  FUX, Luiz; MODESTO,
Paulo;  MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.
1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 11-66. p. 16.
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Paulo  Modesto302 interpreta  que  o  processo  de  certificação  de  OS  pode  ser

flexibilizado  até  nos  critérios  de  reconhecimento,  o  que  acarreta,  simbolicamente,  uma

diferenciação  entre  as  entidades,  ou  seja,  daquelas  tidas  pelo  ente  certificador  como

autênticas ou inautênticas, cujos critérios para tanto podem ser objeto de maior ou menor

frouxidão. 

Entretanto,  aponta  Modesto303 que  alguns  condicionamentos  previstos  na  Lei  n.

9.637/98  buscam  evitar  uma  qualificação  ou  contratação  indevidas  de  Organizações

Sociais.  Esses  condicionantes  são  procedimentais  (exigências  para  qualificação  e

possibilidade  de  desqualificação  com  processo  administrativo),  orgânicos  (relativos  ao

funcionamento e à administração da OS, inclusive do seu conselho de administração, que

conta com 20% a 40% de membros natos representantes do Poder Publico) e materiais

(como  a  exigencia  de  qualificaçao  e  a  assinatura  de  contrato  de  gestao  contendo

determinaçao de contrapartidas em resultados, prazos e indicadores de desempenho, bem

como  da  remuneração  e  das  vantagens  dos  dirigentes  e  empregados).  Paulo  Modesto

defende  que  a  natureza  de  fomento  dada  aos  valores  repassados  às  OS  é  o  grande

diferencial da Organização Social para os demais modelos de entidades do terceiro setor. As

parcerias sociais no Brasil, sejam por acordos com cooperativas ou por contrato de gestão

com OS, nao sao, na visao de Modesto, “apenas acordos, mas autenticos instrumentos de

fomento  social,  programaçao  de  serviços  sociais  e  obtençao  de  resultados  socialmente

relevantes.” 304

Nesse rumo, destaque-se que mais recentemente as cooperativas de profissionais da

saúde passaram a ser realidade mais marcante na gestão de aparelhos públicos de saúde. A

Lei n. 13.204/2015 inseriu as cooperativas capacitadas para execução de atividades ou de

projetos de interesse público e de cunho social dentro do conceito de Terceiro Setor, como

302 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido.  As organizaçoes sociais no Brasil  após a decisao do Supremo
Tribunal Federal na açao direta de inconstitucionalidade 1.923, de 2015  In:  FUX, Luiz; MODESTO,
Paulo;  MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.
1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 11-66. p. 35.

303 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido.  As organizaçoes sociais no Brasil  após a decisao do Supremo
Tribunal Federal na açao direta de inconstitucionalidade 1.923, de 2015  In:  FUX, Luiz; MODESTO,
Paulo;  MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.
1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 11-66. p. 38-40.

304 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 111.
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organização  da  sociedade  civil.  Segundo  Paulo  Modesto305,  a  solução  legal  afastou  o

entendimento  de  que  as  cooperativas  eram  meras  entidades  empresariais,  diante  da

possibilidade de divisão entre os cooperados dos lucros, e de que os acordos firmados não

eram parcerias sociais.

Ocorre que quando se passa a assumir, na esteira dos votos proferidos na ADI 1923,

que o Poder Público pode intervir no domínio social de forma direta ou indireta (quando

funciona  como  regulador,  atuando  por  indução,  ou  quando  age  como  fomentador,

concedendo incentivos a comportamentos voluntários dos particulares), foge-se da análise

específica da saúde, cujo sistema público deve ser realizado pelo Poder Público e somente

de forma complementar pela iniciativa privada, com preferência das instituições sem fins

lucrativos. 

Acrescente-se que, como aponta Humberto Falcão Martins306, após o julgamento da

ADI  1923  pelo  STF,  novas  medidas  ainda  precisam ser  tomadas  para  regulamentar  o

funcionamento  das  Organizações  Sociais  no  Brasil,  sendo  “necessário  elaborar

metodologias  de  modelagem  e  de  analise  de  vantajosidade,  testa-las  e  promover  sua

disseminaçao, bem como a capacitaçao dos agentes aplicadores do modelo OS”. 

O Tribunal  de Contas da União analisou a prestação de saúde por Organizações

Sociais e avaliou os serviços e contratos de gestao nas secretarias estaduais de saude da

Bahia, da Paraiba e de Sao Paulo, e nas secretarias de saude dos Municipios de Araucaria,

Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e Sao Paulo307. O TCU concluiu nessa análise que não foi

demonstrado  pelos  entes  a  realização  de  estudos  (no  momento  em  que  se  decidiu

terceirizar) ou a formulação de critérios técnicos e objetivos (no processo de chamamento

público)  que  comprovassem  a  perspectiva  de  melhores  resultados  no  desempenho  de

serviços de saúde pelas  OS, além da identificação da existência  de apenas  uma OS no

processo  de  chamamento  público,  diante  da  pequena  quantidade  de  organizações

305 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 107.

306 MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  sociais:  passado,  presente  e  futuro.  In:  FUX,  Luiz;
MODESTO, Paulo; MARTINS, Humberto Falcão.  Organizações Sociais após a decisão do STF na
ADI n. 1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 129-186. p. 170.

307 BRASIL.  Tribunal  de Contas  da União.  Acórdão 3239/2013,  Tomada de Contas  n.  018.739/2012-1.
Relator: Walton Alencar Rodrigues, Brasília, 27 de novembro de 2013. Acórdão 3239/2013 - Plenário.
Brasília.
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qualificadas pelos entes. Quando da celebração do contrato de gestão, identificou o TCU

que as metas e os indicadores neles não garantem avaliação e fiscalização efetivas de seu

cumprimento,  o que se agrava porque as equipes dos entes que realizam o trabalho de

auditoria possuem número reduzido de profissionais e não recebem treinamento adequado

para tanto. Reforçou o TCU a necessidade de maior controle pelos Conselhos de Saúde em

face da prestação de contas das OS. 

O TCU realizou auditoria  ainda  nas  contratações  de profissionais  de saúde,  por

meios distintos do concurso publico, nos Municipios dos Estados da Bahia, do Maranhao,

do Parana, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina308, que envolvia

mais de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais). Conclui que a flexibilização

muitas  vezes  necessária  para  essas  contratações  carecia  de  maior  regulamentação  que

fixasse diretrizes nesses casos, o que seria atribuição do Ministério da Saúde. 

Recentemente,  o  TCU309 atendeu  à  consulta  do  Senado  Federal  acerca  da

possibilidade  de  celebraçao  de  contratos  de  gestao  com organizaçoes  sociais  por  entes

publicos na area de saude,  especialmente,  a  forma de contabilizaçao dos pagamentos  a

titulo de fomento nos limites de gastos de pessoal previstos na Lei Complementar n. 101,

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Nesse sentido, o setor técnico do

TCU apontou que não havia entendimento da Corte no sentido de incluir os gastos com

pessoal das OS no limite de 60% da LRF, diferentemente dos contratos de terceirização de

mão  de  obra  relativos  à  substituição  de  servidores  públicos  e  de  contrato  por  tempo

determinado.  Assim,  a  matéria  deveria  ser  estudada  no  âmbito  dos  Poderes  Executivo

(Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e Legislativo a fim

de regulamentar a questão. 

Após  o  parecer  da  área  técnica,  o  relator  do  acórdão  no TCU,  Ministro  Bruno

Dantas,  defendeu  que  embora  se  reconheça  a  possibilidade  do  uso  abusivo  desse

instrumento com riscos à estabilidade financeira dos entes, as despesas realizadas pela OS

em face do contrato de gestão não estão contempladas entre aquelas enumeradas no limite

fiscal para gastos com pessoal. Relevante que, no mesmo voto, o relator adverte que as

308 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da  Uniao.  Acórdao  352/2016,  Tomada  de  Contas  n.  017.783/2014-3.
Relator: Benjamin Zymler, Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Acórdão 352/2016 - Plenário. Brasília.

309 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da Uniao,  Acórdao  2444/2016,  Solicitaçao  do  Congresso  Nacional  n.
023.410/2016-7.  Relator:  Ministro  Bruno  Dantas,  Brasília,  21  de  setembro  de  2016.  Acórdão
2444/2016- Plenário. Brasília. 
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despesas com as OS na saúde podem comprometer tanto os 60% da receita corrente líquida

do ente, referentes ao limite para gastos com pessoal, quanto os 40% da receita corrente

liquida  destinada  a  despesas  de  custeio,  divida  publica  e  investimentos,  e,  assim,  nao

fazendo “parte dos limites impostos pela lei, as contrataçoes excessivas de organizaçoes

sociais para prestaçao de serviços publicos, seja na area da saude, ou em qualquer outra

seara, podem levar a um colapso financeiro do ente publico310”.

Até  mesmo  entre  os  defensores  do  modelo  de  gestão  de  serviços  públicos  por

Organizações  Sociais311,  reconhece-se que algumas lições  devem ser aprendidas com as

fraudes na concessão de subvenções a entidades filantrópicas, identificadas pela Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI), formada no Congresso Nacional em 1993, conhecida como

CPI dos Anões do Orçamento312. Para Paulo Modesto313:

Um regime de subvençao social  simplificado e de auxilio financeiro direto às
entidades filantrópicas, assente em transferencias unilaterais e sem contrapartidas
claras, desacompanhado da exigencia de uma arquitetura de governança minima
das entidades e sem ampla publicidade, é receita pronta para o desvio de valores
publicos. Essas parcerias sao facilmente capturadas por grupos de poder dentro
do  Estado.  Ficou  evidenciado  também  que  o  fomento  publico  nao  pode  se
satisfazer com a simples concessao de titulos juridicos a partir da apresentaçao

310 BRASIL.  Tribunal  de  Contas  da Uniao,  Acórdao  2444/2016,  Solicitaçao  do  Congresso  Nacional  n.
023.410/2016-7.  Relator:  Ministro  Bruno  Dantas,  Brasília,  21  de  setembro  de  2016.  Acórdão
2444/2016- Plenário. Brasília. 

311 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido.  As organizaçoes sociais no Brasil  após a decisao do Supremo
Tribunal Federal na açao direta de inconstitucionalidade 1.923, de 2015  In:  FUX, Luiz; MODESTO,
Paulo;  MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.
1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 11-66. p. 37.

312 Fraudes e desvios de recursos públicos já foram identificados na administração de instituições de saúde
por Organizaçoes Sociais. Pode-se mencionar casos identificados no Distrito Federal, na contrataçao da
Real Sociedade Espanhola para fazer a gestao no Hospital Regional de Santa Maria,  e da Fundaçao
Zerbini; no Maranhão; e no Rio Grande do Norte, na contratação da ITCI - Instituto de Tecnologia,
Capacitação e Integração Social para administrar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Natal. 

(v.  INSTITUTO ALTA COMPLEXIDADE POLÍTICA & SAÚDE (Brasília). Organizações Sociais
na  Saúde.  Política  e  Saúde,  Brasília,  n.  6/2017,  p.1-43,  03  abr.  2017.  Disponível  em:
<http://altacomplexidade.org/exclusivo-especial-sobre-organizacoes-sociais-na-saude-2/>.  Acesso  em:
08 jul. 2018.

v. BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria da União. CGU e PF deflagram operação
contra  desvios  de  recursos  da  saúde  no  Maranhão.  2017.  Disponível  em:
<http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/11/cgu-e-pf-deflagram-operacao-contra-desvios-de-recursos-da-
saude-no-maranhao>. Acesso em: 08 jul. 2018.

v. RIO GRANDE DO NORTE. Ministério Público do Rio Grande do Norte.  Operação Assepsia
investiga  organizações  sociais  no  município  de  Natal. 2013.  Disponível  em:
<http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/5086-5086-operacao-assepsia-investiga-organizacoes-
sociais-no-municipio-de-natal>. Acesso em: 01 ago. 2018.

313 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido.  As organizaçoes sociais no Brasil  após a decisao do Supremo
Tribunal Federal na açao direta de inconstitucionalidade 1.923, de 2015  In:  FUX, Luiz; MODESTO,
Paulo;  MARTINS,  Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.
1.923/2015. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 11-66. p. 37.

122



periódica  de  documentos,  cumprindo  ao  Estado  prever  formas  efetivas  de
controle de resultados, evitando a ocorrencia de abusos ocultos em documentos
aparentemente  perfeitos  e  fortalecendo  procedimentos  institucionalizados  e
estruturados de relacionamento com as entidades parceiras.

Reforça-se então que não se poderia avançar em fomentos públicos ao terceiro setor

sem análises precisas das vantagens que o setor público pode ter com eles. Ocorre que

muitas  vezes  esse  acompanhamento  é  esquecido,  porque,  como aponta  Gabardo314,  o

repasse  de  atividades  não  privativas  do  Estado  para  iniciativa  privada  decorre

especialmente “do pessimismo em face do princípio da solidariedade (que ganha novos

contornos ontológicos) e do otimismo em face do princípio da subsidiariedade”. Os novos

contornos da solidariedade,  na verdade,  são antigos,  remontam aos velhos  conceitos  da

doutrina  social  da  Igreja,  recuperados  pelo  neoliberalismo.  A solidariedade  deveria  ser

comunitária e a redução do Estado seria compensada  pela ampliação da sociedade civil em

um  movimento  de  valorização  da  iniciativa  privada  e  do  espaço  público  não  estatal,

havendo prestação direta após o crivo da subsidiariedade315.

Para Tarso Cabral Violin316, a subsidiariedade do Estado não está prevista na ordem

social da Constituição de 1988. Analisa o autor que pelo contrário, a CF/88 traz expressões

como participação da comunidade,  participação complementar de instituições privadas e

colaboração da sociedade nos serviços públicos sociais (arts. 194 e seguintes), que denotam

o  Estado  como  o  principal  responsável  na  demanda  de  serviços  públicos  sociais.

Diferentemente  da  exploração  de  atividades  econômicas,  em  que  somente  em  casos

específicos  autoriza  a  CF/88  a  exploração  exclusiva  pelo  Estado,  a  saber:  quando

necessários aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo (art. 173)

e ainda nos casos de monopólio da União para atividades de exploração e comercialização

de petróleo, gás natural e minerais nucleares (art. 177). Assim, constata-se uma diferença

de tratamentos  entre  a  participação do Estado na ordem social  e  na ordem econômica.

Enquanto que na ordem econômica, o Estado, via de regra, não é protagonista; na ordem

314 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
143-144.

315 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
143-144.

316 VIOLIN, Tarso Cabral.  Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública:  uma análise
crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 67, 263.
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social, o Estado tem papel de destaque, cabendo ao particular uma função complementar,

especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência. 

Deve-se pontuar ainda que, diante da defesa de uma atuação estatal mais limitada

até  mesmo  em  serviços  públicos  sociais,  o  espaço  público  não  estatal  acabe  por  ser

utilizado  como  subterfúgio  para  o  afastamento  do  Estado,  não  se  pode  descartar  a

possibilidade de contribuição advinda do engajamento da sociedade, inclusive por meio de

uma  mudança  cultural  a  favor  da  mobilização  política,  ou  mesmo  por  meio  de  uma

“atuação no Estado e, obviamente, fora dele, no espaço público não-estatal, que, embora

não deva ser utilizado como subterfúgio para o afastamento do Estado, certamente não pode

ser desprezado317”.

Assim,  como  o  engajamento  da  sociedade  é  um  mecanismo  do  Estado

Democrático  de  Direito  (passando  o  cidadão  de  cliente  a  participante),  a  diretriz

constitucional de participação da comunidade no SUS é uma das principais ferramentas a

serem desenvolvidas no serviço público de saúde. 

Entretanto,  no contexto da pouca utilização dos mecanismos de participação já

previstos no SUS, como os conselhos de saúde e as comissões intergestores, não se pode

alegar  também  que  existe  um  engajamento  social  maior  com  o  afastamento  da

responsabilidade do Estado na prestação de ações e serviços de saúde a partir da entrega da

gestão de recursos públicos pelo terceiro setor. Ademais, no campo do direito à saúde, a

fuga da gestão  estatal  no SUS pode representar  a  não  observância  do papel  de  agente

complementar do setor privado, conforme expressamente declarado na CF/88. 

A  esse  respeito,  Emerson  Gabardo318 comenta  que  a  apatia  social  identificada

anteriormente,  fruto da descrença na entrega de responsabilidades ao Estado no  welfare

state, pode ser hoje convertida em energias depositadas exageradamente no terceiro setor, e

assim:

Ou seja,  a  atuação  do  Estado  colaborou  para  o  incremento  da  apatia  social.
Entretanto, agora é, novamente, pela atuação estatal que se procura fomentar a
participação  “autônoma”  dos  indivíduos,  aumentando  sua  responsabilidade.
Alguns  questionamentos  emergem  deste  raciocínio:  o  indivíduo  tinha  alguma
responsabilidade antes do Estado Social, para que ele a pudesse ter perdido? Se
não tinha,  o  que está  sendo “devolvido”?  Se tinha,  por que o Estado precisa
dedicar  tanta  energia  na  promoção  do  terceiro  setor?  Uma  das  respostas
explicaria  que  esta  é  justamente  uma  atuação  indevida,  pois  o  terceiro  setor

317  GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 165.
318  GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 168.
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caminha  com  suas  próprias  pernas,  devendo  o  Estado  cuidar  do  que  lhe  é
peculiar. 

Além da promessa de conversão da apatia social em gestão pelo setor público não-

estatal (status atribuído ao terceiro setor), a entrega de tarefas do Estado para a sociedade

mais recentemente ocorreu por influência do princípio da subsidiariedade, em face de sua

construção teórica neoliberal de supor maior eficiência de gestão fora do Estado. Emerson

Gabardo319 indica que:

Se os indivíduos, nessa qualidade, podem prestar serviços de interesse coletivo,
principalmente por meio de realizações mutualistas, não é eficiente que o Estado
as mantenha sob sua responsabilidade. Assim é que o Estado passa a fomentar
atividades de organismos não vinculados subjetivamente ao Estado, sendo sua
principal forma de indução a certificação por títulos especiais. As organizações
sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público justificam-se em
funções de nova concepção. 

Nesse particular,  outro efeito  do discurso gerencial  que permitiu  a ampliação da

participação das Organizações Sociais na prestação de serviços públicos de saúde é a ideia

de que a subsidiariedade estaria relacionada com a necessária participação dos cidadãos320.

Esse mesmo cidadão cliente então passaria a ser um agente ativo na gestão pública, não por

meio  dos  mecanismos  de  participação  popular  e  de  participação  democrática,  inclusive

direta,  previstos  na  CF/88,  mas  pela  redução  do aparelho  do Estado.  Essa  perspectiva

também se revela equivocada. Na verdade, como aponta Emerson Gabardo321: 

Este paradigma democrático não pode ser oposto ao Estado, mas sim deve ser
realizado por intermédio do Estado e de seus mecanismos institucionais.
[...]
Ampliar a esfera da sociedade civil não exprime, como aparenta crer o projeto de
reforma gerencial levado a efeito a partir da década de 1990 (e ainda vigente na
ideia de construção  artificial  de  um terceiro  setor  no Brasil),  uma negativa  à
atuação do Estado ou entendê-lo como organismo acessório.

O  acórdão  do  STF322 na  ADI  1923/DF  aponta  que  o  princípio  participação  na

Administração Pública e o princípio da consensualidade orientam a atividade estatal não

coercitiva – não se trata de regulação, portanto, mas de fomento -, uma vez que o Estado

319 GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. Barueri: Manole, 2003, p. 168-169.
320 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.

120.
321 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.

120.
322 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

1923/DF. Relator: Ministro Ayres Brito. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 17 dez. 2015.
125



atua para estimular os particulares a realizarem atividades de interesse público, ou seja, o

Estado fomenta os serviços sociais para serem atrativos ao Terceiro Setor. Esse raciocínio

não nos impede de destacar que diante do papel primordial que deve ter o Estado na busca

do  interesse  público,  deve-se  garantir  cada  vez  mais  a  participação  democrática  da

sociedade  civil,  seja  na  esfera  política  ou  na  administrativa,  seja  prioritariamente  nas

esferas  de  controle  e  ou  de  decisão,  mas  não  necessariamente  essa  participação  será

adequada  se  garantida  na  prestação  de  serviços323 como  meio  de  abstenção  estatal  de

realizar serviço público. 

Ademais, nas instâncias de controle social, a participação do cidadão pode ser ainda

mais efetiva. Ocorre que pelo modelo de “participação social” na Administração Pública

por meio de organizações sociais, o mesmo cidadão cliente continua a não ser um agente

ativo  na gestão pública,  pois  os  mecanismos  de participação  popular  e  de participação

democrática, inclusive direta, previstos na CF/88 não são acionados quando se defende a

redução do aparelho do Estado. Aqui pode estar a raiz do problema da falta de participação

social na gestão da saúde pública, não na prestação dos serviços de saúde por organismos

em tese representativos da sociedade, como a propaganda gerencial defende, mas no uso

indevido dos mecanismos já existentes de participação e controle social no SUS. Como

exemplo, a parca participação da sociedade nos conselhos de saúde e ainda nas comissões

intergestores bipartite (CIB) e tripartite (CIT) de saúde324.

Carvalho,  Petris  e  Turini325 destacam quatro  fatores  que  limitam o  processo  de

controle social do SUS, quais sejam, a transformação dos conselhos de saúde em instância

meramente consultiva, a incorporação dos conselhos de saúde às estruturas das secretarias

323  GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
120.

324  Há destaques de pesquisas ainda no que se refere à pouca efetividade das discussões travadas nas
Comissões Intergestores e no Conselho Nacional de Saúde. Em análise das discussões nessas instâncias
de debate coletiva do SUS, Ana Luisa Barros de Castro concluiu que, no que tange inclusive às relações
público-privadas no SUS, o debate ocorre de forma desarticulada, o que dificulta a identificação de
problemas estruturais no SUS. Da análise das Conferências de Saúde (1992 a 2013), a autora destacou
“no que se refere às relaçoes publico-privadas, os diferentes pontos abordados traduziam a preocupaçao
com os multiplos beneficios ao setor privado e suas consequencias, tais como a dependencia do sistema
publico, os altos custos e a segmentaçao da clientela.” 
(v.  CASTRO, Ana Luisa Barros  de.  Atenção primária e relações público-privadas no sistema de
saúde do Brasil. 2015. 173 f. Tese (Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,
Rio de Janeiro, 2015, p. 103)

325 CARVALHO, Brígida Gimenez; PETRIS, Airton José; TURINI, Bárbara. Controle social em saúde. In:
Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL; Abrasco, 2001, p. 93-109. p. 103-104.
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de  saúde,  o  não  reflexo  pelos  conselheiros  dos  anseios  da  sociedade  (o  que  pode  ser

decorrência da diversidade de interesses em face da heterocomposição dos conselhos, tendo

em vista que gestores, usuários e profissionais possuem objetivos diversos nas reuniões), e

ainda a dificuldade em ter acesso às informações necessários ao adequado controle social

(devido à pequena quantidade de dados sanitário, epidemiológicos e de financiamento). 

Além da análise do papel da OS no SUS sob a perspectiva da subsidiariedade e da

participação  social,  cabe  conhecer  como  o  panorama  de  parcerias  público-privadas  em

saúde é desenvolvido fora do Brasil. André Cezar Medici326 identifica que alguns modelos

de  parcerias  público-privadas  foram  adotados  por  países  como  Inglaterra,  Austrália,

Espanha e Portugal, os quais considera serem bem desenvolvidos. As parcerias entre os

setores público e privado na Inglaterra se dão com base em Iniciativas de Financiamento

Privado (IFP), que ocorre, de acordo com André Cezar Medici327, quando:

Os parceiros privados assumem o controle acionário ou do capital de um hospital,
unidade ou complexo de saúde, mas, em alguns casos, o entregam para a gestão
pública. Constituem, portanto, nestes casos, uma concessão às avessas, dado que
ao adquirir a propriedade de um hospital, por exemplo, o setor privado o entrega
para a gestão do setor público e mantém os direitos aos resultados operacionais
do negócio na proporcionalidade do capital que adquirem.

André  Cezar  Medici328 relaciona  os  modelos  de  acordo  com  tipo  de  contrato

estabelecido entre o setor público e o privado, a exemplo dos modelos mistos de IFP, em

que há contratos de gestão ou contratos de construção e manutenção. No modelo inglês de

parceria  público-privada em saúde,  o operador  privado é responsável pela  construção e

manutenção das instalações físicas do hospital ou clínica de saúde. A gestão e a prestação

do serviço de saúde, em si, são realizadas pelo setor público, em contratos que podem durar

por 30 anos. A aquisição das instalações pelo poder público se dá “com títulos indexados a

um instrumento  de  dívida  com correção  monetária”.  O modelo  australiano  também se

desenvolve com o desenvolvimento de infraestrutura hospitalares pela iniciativa privada,

contudo, há a contratação também de serviços clínicos, pelo período de 15 a 20 anos, com

pagamentos  baseados em grupos de diagnósticos.  O modelo  espanhol  concebe desde  a

construção até a prestação de serviços pela entidade privada pelo período de dez a quinze

326  MEDICI,  André  Cezar.  Do global  ao  local:  os  desafios  da  saúde no limiar  do século  XXI.  Belo
Horizonte: COOPMED Editora Médica, 2011, p. 174.

327  MEDICI,  André  Cezar.  Do global  ao  local:  os  desafios  da  saúde no limiar  do século  XXI.  Belo
Horizonte: COOPMED Editora Médica, 2011, p. 70.

328  MEDICI,  André  Cezar.  Do global  ao  local:  os  desafios  da  saúde no limiar  do século  XXI.  Belo
Horizonte:COOPMED Editora Médica, 2011, p. 162-165.
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anos, ao final,  há a transferência  da unidade hospitalar  para o setor público.  O modelo

português ocorre tanto com um contrato de gestão quanto por um contrato de construção e

manutenção. Outros modelos de parcerias em saúde foram firmados com financiamentos do

Banco Mundial em países em desenvolvimento, como Egito, México, Índia e Brasil. 

Analisando-se  os  modelos  informados  pelo  autor,  destaca-se  que  o  modelo

brasileiro de parceria público-privada em saúde com a realização de contratos de gestão

com as Organizações Sociais possui particularidades específicas que o diferem dos modelos

adotados em outros países. 

O NHS (National Health Service329) é o sistema de saúde universal da Inglaterra,

considerado como de bom funcionamento. Nos últimos anos, inclusive devido à redução no

financiamento com base no PIB (de 8,2% em 2009, para 7,8% em 2012), alguns aspectos

do NHS têm sido alvo de críticas pelos usuários, a exemplo do atendimento de “apenas”

92% dos pacientes das emergências em até 04 horas, quando a meta é atender 95% dos

pacientes nesse prazo, além da estimativa que 18% dos pacientes não conseguem marcar

consultas para atenção básica para a mesma semana330.  O que se identifica é que esses

números não são atendidos no Brasil em qualquer das assistências em saúde, pública ou

privada. 

Outrossim, como destacado anteriormente,  há a participação do setor privado no

NHS, inclusive com a construção de diversos hospitais da rede por meio de parcerias com

particulares. Contudo, a gestão do serviço se mantém com o setor público. É exatamente o

329 Interessante a observação de João Ricardo Catarino que a origem da preocupação com a construção de
sistemas nacionais de saúde se deu no contexto europeu do  welfare state. Assim, Catarino, conquanto
admita que o Estado de Bem-Estar Social passou por diversas evoluções,  recorda que em 1941, Sir
William Beveridge produziu relatório em uma comissão que analisou os sistemas ingleses de segurança
social.  O  documento  produzido  foi  chamado  de  Magna  Carta  do  Welfare  State,  tendo  consignado
Beveridge que ao  Welfare State cabia a promoção de três aspectos fundamentais: promoção do pleno
emprego, apoio financeiro às crianças, abono de família e ainda o estabelecimento do serviço nacional
de saúde. 
(cf. CATARINO, João Ricardo. Redistribuição tributária: Estado social e escolha individual. Coimbra:
Almedina, 2008, p. 132.)

330 BBC (Brasil). Eleições britânicas: em crise, sistema de saúde que inspirou SUS preocupa eleitores.
2017.  Disponível  em:
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150501_uk_saude_eleicoes_lab>.  Acesso  em:  27
jun. 2018.

128



contrário  do  que  se  faz  no  Brasil  com os  contratos  de  gestão  com as  OS.  O  TCU331

observou que nos contratos de gestão no Brasil:

A unidade continua publica, com todo seu patrimonio afeto ao serviço publico ao
qual é destinada, e os recursos ali aplicados vem do orçamento do ente estatal.
Somente o gerenciamento é feito em parceria com uma entidade privada sem fins
lucrativos, o que, embora permita a aplicaçao de normas de direito privado em
sua atuaçao,  nao desloca a natureza da unidade para a iniciativa privada nem
retira a competencia dos órgaos de controle. 

Diferentemente das parcerias ocorridas na Inglaterra, por exemplo, no Brasil, se a

gestão  do  serviço  público  hospitalar  é  entregue  ao  parceiro  privado,  a  construção  e  a

manutenção física, bem como a compra de equipamentos e de tecnologias, é realizada pelo

setor público. 

A razão para essa disparidade, a despeito de ambos os sistemas se proporem a ser

universais, pode ser atribuída ao sistema de saúde inglês ainda refletir a filosofia do Estado

de  Bem-Estar  Social,  tendo  em  vista  que  apresenta  um  modelo  de  saúde  universal

redistributivista, no qual o Estado é o principal provedor dos serviços de saúde, financiados

pela arrecadação altamente progressiva de impostos332. A respeito do modelo de saúde em

países como Suécia, Dinamarca e Inglaterra, afirma Amélia Cohn333:

Os recursos alocados na área social adquirem uma capacidade de redistribuição
maior,  já que independentemente das condições socioeconômicas dos distintos
indivíduos,  todos eles  têm o mesmo acesso  ao mesmo padrão  de  serviços  de
saúde, segundo suas necessidades. Portanto, o padrão do acesso dos indivíduos
aos serviços de saúde, nesses países, independe da condição deles no mercado,
isto é, independe de eles serem ricos ou pobres. Por outro lado, os serviços de
saúde  e  de  assistência  médica  são  produzidos  exclusivamente  pelo  Estado,
configurando-se  como  serviços  públicos  estatais,  e  quando  há  presença  de
serviços  de  assistência  médica  privados,  estes  são  absolutamente  residuais,  e
estão  sob  as  regras  exclusivas  do mercado,  sem subsídio  algum dos  recursos
estatais. 

A mesma autora aponta ainda a existência de outros dois modelos de redistribuição

social,  como  o meritocrático (há duplicidade  de sistemas,  um para quem tem acesso à

renda, do qual o Estado é provedor, construindo um arcabouço de proteção previdenciária,

trabalhista e sindical; e outro para os pobres em que o Estado aparece como provedor e

331  BRASIL. Tribunal de Contas da Uniao, Acórdao 2057/2016, Solicitaçao do Congresso Nacional n.
023.410/2016-7. Relator: Ministro Bruno Dantas, Brasília, 10 de agosto de 2016. Acórdão 2057/2016-
Plenário. Brasília. 

332  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p 224-225.

333  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p 225

129



produtor  de serviços  de saúde adquiridos  de instituições  filantrópicas),  típico  do Brasil

antes da CF/88 e com reflexos ainda hoje existentes; e ainda o modelo residual (em que o

Estado se destina  a  promover  a  saúde apenas  para os extremamente  pobres,  os  demais

devem procurar assistência diretamente junto ao setor privado), típico dos Estados Unidos.

Amélia Cohn334 indica que em todos esses sistemas de proteção social da saúde (universal,

meritocrático e residual) há um pacto de solidariedade social que nem sempre é virtuoso,

assim,  “ele  pode  redistribuir  de  forma  perversa  os  recursos,  seja  pelo  padrão  de

financiamento das distintas políticas públicas na área social, seja pelo acesso aos serviços

sociais que o Estado produz ou provê para sociedade”.

Considerando que dificilmente esses modelos se encontram tão bem caracterizados

nos sistemas de saúde, é importante sempre identificar, em maior ou menor medida, o que

caracteriza o sistema de saúde presente no país, seja no campo normativo-constitucional,

seja  no  campo  fático.  A  maior  ou  menor  presença  do  Estado  ou  do  setor  privado  no

atendimento das necessidades da população depende muito do sentido que se dá ao sistema

de saúde adotado, frise-se, nos campos normativo e fático. 

De forma geral, defende Amélia Cohn335 que independente do modelo de atenção à

saúde  adotado,  a  função  básica  do  Estado  é  garantir  que  os  interesses  privados  de

determinado grupo não dominem e tragam prejuízo ao atendimento da saúde da população

em geral.  Ademais,  ao  analisar  o  maior  ou  menor  papel  do  Estado,  do  mercado  e  da

sociedade nas diversas conjunturas de forças  sociais  e políticas,  identifica-se o grau de

virtuosidade do pacto de solidariedade realizado naquele momento histórico para saúde. 

Portanto, ao se examinar as formas que os serviços de saúde tiveram na história

recente do Brasil, constata-se que as forças sociais dominantes estiveram reproduzidas na

importância que se tem sido dado a um modelo de saúde mais justo e redistributivo. Se no

Brasil, o modelo institucionalizado de saúde já foi expressamente dotado de elementos que

promoviam  iniquidades,  e  o  Estado  e  a  sociedade  estavam  submetidos  ao  mercado

promotor de saúde, a CF/88 se propôs a alterar esse panorama, ao dizer que ao Estado

caberia o protagonismo nos serviços de saúde. 

334  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 225.

335  COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 227
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Analisando  a  relação  público-privada  na  saúde,  Amélia  Conh336 aponta  que  é

necessário identificar se o Estado é produtor ou provedor de saúde. Quando o Estado se

comporta  como  provedor  de  serviços,  absorve  a  produção  de  serviços  realizados  por

instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, atuando mais ativamente no controle e na

regulação desses serviços. Já quando o Estado é produtor de saúde, assume a gestão desses

serviços. 

Nesse  sentido,  não  se  defende  o  afastamento  da  sociedade  ou  do  mercado  nos

instrumentos  de realização da saúde,  contudo,  assume-se que a  complementariedade na

participação  do  setor  privado  no  SUS  impõem  que  o  Estado  não  pode  transferir  as

demandas da saúde pública para o mercado ou para a sociedade. Ao tornar a saúde um

serviço  de  relevância  pública,  a  CF/88  apontou  que  a  saúde  não  deveria  mais  estar

submetida aos interesses que não fossem públicos, coletivos. O mercado, ou mesmo setores

da sociedade,  podem atuar  livremente  em saúde,  contudo, o objetivo central  do SUS é

promover universalidade e acesso equitativo. Seja diante de um setor privado com ou sem

fins lucrativos,  ou mesmo de uma maior participação da sociedade,  a saúde é dever do

Estado. Assim, quanto mais o setor privado for apenas complementar, mais universal será o

sistema de saúde do Brasil. 

Por outro lado, a cada postura de não reestruturação das potencialidades públicas em

saúde, expressa na compra de serviços ou na entrega da gestão de hospitais e casas de saúde

ao setor privado, o que deveria ser complementar, acaba se tornando principal, afastando

mais  uma vez  o setor  público  da gestão  da  saúde,  como será  tratado mais  amiúde  no

próximo tópico.

3.3.  A  privatização  da  saúde  pela  não  observância  da
complementariedade da participação da iniciativa privada no SUS

O contexto  da  Reforma  Sanitária  proposta  no  Brasil  na  década  de  1980,  como

tratado no Capítulo 2, refletiu o anseio democrático que, inclusive, buscou revisar os meios

desiguais  de  obtenção  da  saúde.  Em documento  apresentado  pelo  Centro  Brasileiro  de

Estudos de Saúde (CEBES)337 no V Simpósio Nacional de Saúde, realizado na Câmara dos

336 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 232-233.

337 CEBES.  Assistência  à  saúde  numa  sociedade  democrática.  In:  FLEURY,  Sônia;  Bahia,  Ligia;
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Deputados em 1984, são traçados os panoramas da saúde no Brasil naquele período e a

expectativa de mudança na consolidação do embrionário Sistema Único de Saúde. Assim,

foi  apontado  naquele  ato  que  os  serviços  de  saúde  estavam  desde  a  década  de  1970

organizados  entre:  Estado,  como  agente  distribuidor  de  recursos  (70% dos  recursos  da

saúde  eram públicos,  dos  quais  2/3  eram provenientes  da  arrecadação  previdenciária);

produtores  privados  nacionais,  como  prestadores  de  assistência  médica;  e  produtores

privados  internacionais,  como  fornecedores  de  medicamentos  e  equipamentos.  Com  o

crescimento dessas estruturas privadas nacionais e internacionais, a saúde passou a ser vista

com interesse econômico. 

Interessante  apontar  que  uma  das  preocupações  apresentadas  no  documento  do

CEBES  de  1984  é  que  1/3  dos  recursos  da  saúde  advinham  de  fontes  privadas,

considerando que a participação nesses gastos privados era regressiva, ou seja, dentro desse

perfil de financiamento privado em torno de 30%, segundo estudos do período, a população

com menor renda comprometia mais seu orçamento com os gastos em saúde que a parcela

da sociedade que possuía mais rendimentos. 

Elutério Rodriguez338 apontou, no período de discussões da Reforma Sanitária, que

havia três propostas para reorganizar o setor de saúde no Brasil: conservadora (manutenção

do financiamento público previdenciários aos hospitais e prestadores de saúde privados);

modernizante  privatista  (afastamento  da  presença  pública  nos  serviços  de  saúde  para

população  urbana  e  inserida  no  mercado  de  trabalho,  destinando  a  atenção  estatal  à

população rural e carente); e racionalizadora (identificava a saúde como direito básico do

cidadão e de responsabilidade do Estado).

Diante das propostas em debate, o CEBES339, objetivando modificar esse panorama

da saúde brasileira, posicionou-se por uma “forma importante de intervenção do Estado no

sentido de reorientar a organização da assistência à saúde no país diz respeito a sua atuação

como executor de atividade de saúde”. Assim, a proposta apresentada pelos representantes

AMARANTE,  Paulo  (Org.).  Saude em debate:  fundamentos  da  reforma sanitaria.  Rio  de  Janeiro:
CEBES, 2007, p. 159-162. p. 160.

338 RODRIGUEZ NETO, Eleutério. Subsídios para definição de uma política de atenção à saúde para um
governo de transição democrática. In: FLEURY, Sônia; Bahia, Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude
em debate: fundamentos da reforma sanitaria. Rio de Janeiro: CEBES, 2007, p. 163-168.

339 CEBES. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Assistência à saúde numa sociedade democrática.  In:
FLEURY, Sônia; Bahia, Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude em debate: fundamentos da reforma
sanitaria. Rio de Janeiro: CEBES, 2007, p. 159-162. p. 162.
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sanitaristas  era  exatamente  pelo  fortalecimento  do  serviço  público  de  saúde  como  um

compromisso político de um governo democrático. 

Importante constatar que depois de 33 anos das discussões em torno do modelo de

saúde brasileiro,  algumas questões foram modificadas  no quadro da saúde no Brasil.  A

primeira  delas  foi  a  criação  de  um  sistema  universal  e  público.  Por  outro  lado,  o

investimento público em saúde atualmente chega a ser menor que o investimento privado.

Ademais,  o gasto público ainda  é,  em boa medida,  destinado à compra  de serviços  da

iniciativa privada. É inegável que a após a CF/88, os avanços no serviço público de saúde

foram significativos.  Entretanto,  o  compromisso  político  em prol  do Sistema Único  de

Saúde é limitado até hoje, ainda servindo, como outrora, à acumulação do capital privado. 

Contudo,  a  interpretação  do  atual  modelo  brasileiro  de  saúde tem sido  alvo  de

grandes modificações. A CF/88 determinou que os serviços públicos de saúde deveriam ser

realizados apenas  de forma complementar  pela  iniciativa  privada.  Como apontado,  essa

característica foi essencial para formulação de um modelo de saúde com acesso universal,

igualitário e gratuito. A proporção da ingerência do setor privado nesse sistema de saúde já

foi objeto de regramento e de orientação em diversos instrumentos, como na Lei orgânica

do SUS, em portarias do Ministério da Saúde e em decisões do Supremo Tribunal Federal,

conforme detalhado a seguir:

Lei 8.080/90:
Art.  24.  Quando  as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a
cobertura assistencial à populaçao de uma determinada area, o Sistema Único de
Saude  (SUS)  podera ́ recorrer  aos  serviços  ofertados  pela  iniciativa  privada.
Paragrafo  unico.  A  participaçao  complementar  dos  serviços  privados  será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de
direito público.
Portaria n. 2.567, de 25 de novembro de 2016340

Art.  3º Nas hipóteses  em que a oferta  de ações  e  serviços de saúde públicos
próprios forem insuficientes e comprovada a impossibilidade de ampliação para
garantir  a  cobertura  assistencial  à  população  de  um determinado  território,  o
gestor competente poderá recorrer aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa
privada.
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 581.488/RS341. 
A ação  complementar  não  implica  que  o  privado  se  torne  público  ou  que  o
público se torne privado. Cuida-se de um processo político e administrativo em
que  o  Estado  agrega  novos  parceiros  com  os  particulares,  ou  seja,  com  a

340  BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Portaria  n.  2.567,  de  25  de  novembro  de  2016.  Disponível  em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt2567_25_11_2016.html>.  Acesso  em:  19  jun.
2018.

341 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario n. 581.488/RS.  Tribunal Pleno, Relator:
Min. Dias Toffoli. Diario de Justiça Eletrônico, 8 abr. 2016.

133



sociedade civil, buscando ampliar, completar, ou intensificar as ações na área da
saúde.

Desse modo, quando se aborda a participação do setor privado no SUS, além da

análise dos conceitos de complementariedade, é importante identificar se o caminho que se

percorre no uso de serviços privados no SUS é de privatização, uma vez que quando se

ultrapassam  as  barreiras  de  complementariedade  determinadas  constitucionalmente,

remaneja-se para o mercado as obrigações  estatais  de gestão e de garantia  das ações e

serviços  de  saúde.  Enrique  Rivero  Ysern342 destaca  que  a  privatização  é  um  conceito

polissêmico, e, assim, a privatização formal é a utilização de formas jurídicas privadas pela

Administração Pública para evitar controles públicos; a privatização material consiste em

uma  resposta  financeira  às  necessidades  do  Estado  quando  se  encontra  em  crise;  e  a

privatização patrimonial ocorre como consequência das críticas ao setor público e leva à

venda de participações públicas. O autor destaca que a privatização traz como consequência

a regulação, como uma atividade estatal reguladora do direito de liberdade dos cidadãos.

Aponta ainda que o texto da Constituição brasileira de 1988 já previu um conceito amplo

de regulação, incluindo intervenção, fomento e planificação, inclusive com a previsão de

um Estado regulador  quando tratou  das  telecomunicações,  por  exemplo  (art.  21,  inciso

XI)343.

Na  esteira  dessas  observações,  identifica-se  que  os  serviços  públicos  de  função

regulatória  foram utilizados  como  argumento  para  que  o  Estado  adotasse  uma  postura

meramente reguladora, mesmo no caso da saúde em que a CF/88 havia permitido apenas

uma  parcial  atuação  do  setor  privado.  Assim,  pôde-se  trazer  nuances  iniciais  da

privatização da gestão dos serviços públicos, ainda que apenas sob o aspecto formal, ao se

afastar para esses serviços privatizados os controles incidentes sobre o setor público. E é

nesse  aspecto que  cabe analisar  criticamente  os  últimos  números  disponíveis  acerca  da

gestão dos recursos destinados aos serviços públicos de saúde. 

342  YSERN, Enrique Rivero. El principio de subsidiariedade. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo
(Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 483-490. p. 486-487.

343 YSERN, Enrique Rivero. El principio de subsidiariedade.  In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo
(Coord.). Uma avaliação das tendências contemporâneas do direito administrativo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 483-490. p. 485.
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Analisando a terceirização dos serviços de saúde, o TCU344 apontou que, no âmbito

da União, as transferências a instituições sem fins lucrativos representaram apenas 3,4%

dos recursos que foram aplicados diretamente pelo Ministério da Saúde em 2015. Contudo,

as  transferências  para  Estados  e  Municípios  representou  58% do  orçamento  total  para

despesas em saúde da União. Ou seja, em 2015, a União destinou R$ 39,9 bilhões para

aplicação direita do Ministério da Saúde, R$ 47 bilhões aos Municípios e R$ 17 bilhões aos

Estados, e mais R$ 1,4 bilhão para as instituições privadas sem fins lucrativos. O que se

observa, contudo, é que boa parte desses recursos sob a administração municipal tem sido

alvo de terceirização e repasse para organizações sociais, especialmente nos Municípios

maiores e nas regiões com maior desenvolvimento, como se disposto adiante.  

O  que  poderia  representar  um  número  que  destaca  o  cumprimento  do  caráter

complementar das instituições filantrópicas no SUS, na verdade, mascara a real aplicação

desses recursos repassados pela União aos entes subnacionais. Analisando o perfil de gastos

em  saúde  dos  Municípios  em  2013,  a  pesquisa  de  informações  básicas  municipais

elaborada  pelo  IBGE  (MUNIC)345 apontou  que  a  média  nacional  de  Municípios  que

realizavam alguma contratação com OS era de 21,8%, sendo ainda mais presente na Região

Sudeste,  em que 29,7% dos Municípios  tinham contratos  com OS na saúde.  Na média

nacional,  os  Municípios  de  maior  porte  (mais  de  500.000  habitantes)  representavam o

maior percentual de contratação de OS para serviços de saúde. 

Em  2014,  a  MUNIC/IBGE346 avaliou  que  10,6%  dos  estabelecimentos  sob  a

responsabilidade municipal foram passados a terceiros (dentre OS, consórcios e entidades

privadas), sendo que a maioria desse número era repassada às organizações sociais (43%),

notadamente na Região Sudeste (67%). A MUNIC/IBGE347 de 2014 apurou ainda que nas

regiões Sul e Sudeste e nos Municípios  maiores  (mais de 500.00 habitantes)  é maior  a

344  BRASIL. Tribunal de Contas da Uniao, Acórdao 2444/2016, Solicitaçao do Congresso Nacional n.
023.410/2016-7.  Relator:  Ministro  Bruno  Dantas,  Brasília,  21  de  setembro  de  2016.  Acórdão
2444/2016- Plenário. Brasília.

345  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos municípios brasileiros: 2013. Rio
de  Janeiro:  IBGE,  2014,  282p.  Disponível  em:
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2013/munic2013.pdf>. Acesso em 26 jun. 2018.

346  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Perfil dos estados e municípios brasileiros:
2014.  Rio  de  Janeiro:  IBGE,  2015,  124p.  Disponível  em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94541.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.

347  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Perfil dos estados e municípios brasileiros:
2014.  Rio  de  Janeiro:  IBGE,  2015,  124p.  Disponível  em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94541.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.
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presença  de  OS,  enquanto  que  no  Nordeste  e  em municípios  menores  (com até  5.000

habitantes), a participação de consórcios públicos é maior. 

Desse panorama, pode-se concluir que a instalação de organizações sociais na saúde

se dá de forma mais ampla em regiões mais desenvolvidas no Brasil e especialmente nos

grandes centros. Assim, identifica-se que a proposta do Terceiro Setor não está alinhada

com a redução de desigualdades, considerando que acabam se instalando onde já existe

certo desenvolvimento social, portanto, não se identifica um compromisso com o ideal de

universalidade e integralidade do SUS. De forma coerente, a CF/88, além de estabelecer

como objetivo  da República  Federativa  do Brasil  a  redução de  desigualdades  sociais  e

regionais, também tratou de não delegar o SUS ao setor privado. Defender um aumento da

participação privada no modelo brasileiro de saúde é ignorar que cabe ao Poder Público

promover a saúde em todas as regiões do País, e que esse não é o objetivo das OS, como

apontam os dados do IBGE. 

De forma oposta ao exposto, Fernando Mânica348 defende que a CF/88 não balizou a

participaçao do setor privado na prestaçao de serviços de saude, podendo ser “incluidas

todas as atividades voltadas à prevençao de doenças e à promoçao, proteçao e recuperaçao

da saude, dentre as quais aquelas de controle e fiscalizaçao”. Ademais, admite o autor que a

complementariedade abarca desde a utilização da capacidade instalada do setor privado,

quanto à transferência de gestão da uma unidade pública para o particular349, e ainda que a

expressão “forma complementar” é abstrata e despida de conteúdo, não se justificando uma

postura  mais  radical  de  primazia  do  serviço  de  saúde prestado  pelo  Estado,  diante  da

“hipótese de maior eficiência na garantia do direito à saúde [que] pode ser obtida por meio

da prestação privada350”.

Diante  do  quadro  exposto,  deve-se  de  discordar  desse  raciocínio.  A  baliza

constitucional da complementariedade guiou as normas infraconstitucionais a indicar em

que situações o Estado poderia se valer dos serviços do setor privado para incrementar a

348 MÂNICA, Fernando Borges. Participação privada na prestação de serviços públicos de saúde. 2006.
307f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2006, p. 169

349 MÂNICA, Fernando Borges. Participação privada na prestação de serviços públicos de saúde. 2006.
307f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2006, p. 183.

350 MÂNICA, Fernando Borges. Participação privada na prestação de serviços públicos de saúde. 2006.
307f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2006, p. 168.
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prestação de saúde dentro do SUS. Ocorre que o discurso de “hipótese de maior eficiência”

do setor privado é repetido como uma promessa do modelo de Administração Pública que

vê o cidadão como consumidor. 

Nesse contexto, Irene Nohara351 aponta que, pelo modelo gerencial, a eficiência da

Administração  acaba  por  ser  medida  pela  satisfação  do  cidadão-cliente352,  usuário  do

serviço público, que é comparado com os usuários dos serviços prestados pela iniciativa

privada. Ou seja, mede-se a eficiência do serviço público com os parâmetros da prestação

de serviços pela iniciativa privada, e, dessa forma, o cidadão cumpre o papel do cliente ou

do consumidor da iniciativa privada. Defende Irene Nohara353 o equívoco nessa percepção,

tendo em vista  que  ao  cidadão  cabe  o  controle  do  funcionamento  da  máquina  pública

(arrecadação e despesas), o que não é concebível para o cliente. Além disso, ao usuário do

serviço público é vedada a concessão de vantagens que possam ferir o interesse coletivo, já

na iniciativa privada vigora a ideia de que o cliente é uma figura solipsista,  tendo seus

desejos pessoais fundamental importância para aferição de lucros. 

Assim,  a  noção  de  eficiência  econômica,  comum  à  iniciativa  privada,  quando

trazida  ao  setor  público  merece  passar  por  reflexões.  Ocorre  que  a  eficiência,  em um

modelo neoliberal, advém da concorrência entre agentes privados, que são estimulados a

melhorarem  sua  oferta  para  obter  mais  clientes354.  Contudo,  as  OS  não  são,  em  tese,

instituições que passam por processo competitivo entre si, especialmente ao se considerar

que não há sequer a competição licitatória comum das demais contratações realizadas pelo

Estado. 

351 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 117-118.

352 Como já houve oportunidade de apontar, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira esclarece que no contexto
do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais interdependentes e indivisíveis, surge o
cidadão-participante dos processos públicos deliberativos, superando o cidadão-cliente, típico do fim do
Estado Liberal. 
(Cf. CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Initia Via,
2012, p. 68, 251.)

353 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 118.

354 BRASIL.  Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do  Cidadao  Grupo  de  Trabalho  da  Saude.  Ministério
Publico Federal.  Fundamentos basicos para atuaçao do MPF contra a terceirizaçao da gestao dos
serviços  prestados  nos  estabelecimentos  publicos  de  saude.  Disponivel  em:
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-  conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/saude/terceirizacao-no-
sus/os-oscip/atuacao-do-gt/Relatorio- Terceirizacao-GTSaude>. Acesso em: 27 jun. 2018.
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Ademais, a eficiência privada não se destina em primeiro lugar ao atendimento das

necessidades do cidadão ou do cliente, mas ao aumento do lucro, ou seja, dos ganhos do

investimento.  Se  o  cliente  estiver  satisfeito  e  o  investimento  não  der  lucros,  não  há

eficiência.  O  foco  da  lógica  custo/lucro  está  naquele  que  presta  o  serviço,  que  será

beneficiário  desse  ganho,  e  não  no  seu  destinatário  (o  cliente).  Retomando  à  ideia  da

diferença de focos entre a atividade pública e privada, Egon Moreira355 destaca que quando

a  atenção  está  voltada  para  o  destinatário  (ou  cliente),  tal  ocorre  também  visando  ao

sucesso da administração empresarial, ou seja, ao lucro. Além disso, as posições jurídicas

do cidadão e do cliente são diferentes. Enquanto o cidadão é titular dos bens públicos, ou

seja, dos bens que se utiliza, são as empresas que são titulares dos bens e serviços privados,

restando ao cliente a capacidade de usufruir destes na medida da sua capacidade de arcar

com os custos356. E ainda, para o mesmo autor, “em um Estado Democrático de Direito a

busca primordial dos entes administrativos não é primordialmente a eficiência stricto sensu,

mas o respeito aos cidadãos e o atendimento a seu bem-estar357”, podendo, na aplicação da

eficiência, gerar distorções ao se confundir o cidadão com o cliente358.

A confusão entre os sentidos de cidadão e de cliente da Administração Pública não é

acidental  e decorre, como destaca Emerson Gabardo359, de correntes propagadas na pós-

modernidade, de índole liberal, que fazem uma interpretação da realidade sociocultural para

propagar que o Estado possui uma atuação precária e ineficiente na realização do interesse

coletivo, de modo a conclamar um protagonismo da sociedade civil, relevando, nessa ideia,

que  a  posição  do  Estado  como  estando  fora  da  sociedade  civil,  sob  as  perspectivas

institucional e sociocultural, como se as falhas estatais fossem uma decorrência da natureza

do Estado e não do ambiente sociocultural que o determinou. 

355 MOREIRA,  Egon  Bockmann.  Processo  Administrativo:  Princípios  Constitucionais  e  a  Lei
9.784/1999. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 172.

356 MOREIRA,  Egon  Bockmann.  Processo  Administrativo:  Princípios  Constitucionais  e  a  Lei
9.784/1999. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 172.

357 MOREIRA,  Egon  Bockmann.  Processo  Administrativo:  Princípios  Constitucionais  e  a  Lei
9.784/1999. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 173.

358 MOREIRA,  Egon  Bockmann.  Processo  Administrativo:  Princípios  Constitucionais  e  a  Lei
9.784/1999. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 172.

359 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
77.
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Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos360 identifica que, na modernidade, há

três  princípios  de  regulação  social  que  se  inter-relacionam a  fim de  produzir  reformas

estatais,  quais  sejam,  princípio  do  Estado,  o  princípio  do  mercado  e  o  princípio  da

comunidade. Destaca o autor pelo menos dois momentos de reforma estatal, o primeiro é

apontado como inerente à fase do Estado mínimo irreformável e ao auge do neoliberalismo,

do Consenso de Washington e da ajuda internacional, gerando as dívidas externas nos casos

dos países periféricos. O segundo momento de reforma estatal se centrou na reforma do

sistema jurídico e no crescimento do terceiro setor. 

O  significado  político  que  o  terceiro  setor  adquiriu  foi  diferente  nos  diversos

contextos em que se inseriu. Para Boaventura Santos361, enquanto nos países centrais viu-se

um terceiro setor como “resultado [de] forças endógenas identificaveis no espaço nacional,

em alguns paises periféricos, sobretudo nos menos desenvolvidos, o terceiro sector [sic] é o

efeito  local  de  induçoes,  quando  nao  de  pressoes  ou  de  interferencias  internacionais.”

Observando esse fato,  aponta Boaventura Santos  que,  com o terceiro  setor,  poder-se-ia

finalmente identificar a aplicação do princípio da comunidade. 

O  autor362 identifica  em  Rousseau  as  origens  do  princípio  da  comunidade,

especificamente na vontade geral que emerge da interação política entre cidadãos, contudo,

aponta que “Rousseau preocupa-se com a possibilidade de as associaçoes e corporaçoes se

poderem  transformar,  elas  próprias,  em  grupos  poderosos  e  privilegiados  capazes  de

distorcer a vontade geral em favor dos seus interesses particulares363”, o que poderia, assim,

converter-se em preocupação com o terceiro setor, que, embora tenha surgido como solução

360 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p. 01, 02.

361 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p.  06.

362 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p. 06.

363 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p. 07.
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às ondas de privatização do Estado de Bem-Estar por grupos com interesses corporativos,

também venha a ser agente do mesmo corporativismo. 

Ademais, Boaventura364 defende que depois de mais de um século de colonização do

princípio da comunidade por parte do Estado e do mercado, não se pode crer o terceiro

setor como uma boa oportunidade de se mostrar as vantagens desse princípio. Outrossim,

Boaventura de Sousa Santos relaciona que as visões e funções que o terceiro  setor foi

chamado a desenvolver dependem das variáveis de espaço e de tempo no sistema mundial.

Assim, para o autor365:

Nos paises centrais, o contexto do debate a partir do final da década de setenta é
basicamente  a  crise  do  Estado-Providencia.  A  leitura  neoliberal  desta  crise
apontou para a privatizaçao maciça dos serviços sociais do Estado, na segurança
social,  na saude,  na educaçao,  na habitaçao.  E,  para  além deles,  dos próprios
serviços de segurança publica e prisionais. A eficiencia do mercado na gestao dos
recursos  foi  considerada  incontestavel,  em  contraste  com  o  funcionamento
burocratico do Estado. A eficiencia do mercado na gestao dos recursos colidia, no
entanto, com a ineficiencia (quando nao, total perversidade) do mercado no que
respeita  à  equidade  na  distribuiçao  dos  recursos  antes  confiada  ao  Estado.
Sobretudo as organizaçoes sociais e politicas progressistas, ainda que desarmadas
no que respeita à defesa da administraçao publica do Estado que elas próprias
tinham  contestado,  conseguiram  manter  na  agenda  politica  a  tensao  entre
eficiencia  e  equidade.  O  terceiro  sector  [sic]  surgiu  entao  como  o  campo
privilegiado para gerir essa tensao e gerar compromissos. O recurso ao terceiro
sector [sic] num momento de grande turbulencia institucional nao deixa de ser
surpreendente.
[...]
Qualquer que seja a ambiguidade conceitual do terceiro sector [sic], a verdade é
que nos paises centrais o ressurgimento do terceiro sector [sic] esta ligado à crise
do Estado-Providencia. Isto significa que o terceiro sector [sic] nao ressurja num
contexto de lutas sociais e politicas avançadas que procuram substituir o Estado-
Providencia  por  formas  de  cooperaçao,  solidariedade  e  participaçao  mais
desenvolvidas. Pelo contrario, ressurge no inicio de uma fase de retracçao [sic]
de politicas  progressistas  em que os  direitos  humanos da  terceira  geraçao,  os
direitos  económicos  [sic]  e  sociais,  conquistados  pelas  classes  trabalhadoras
depois  de  1945,  começam  a  ser  postos  em  causa,  a  sua  sustentabilidade
questionada e a sua restriçao considerada inevitavel.
[...]
Nos paises periféricos e semiperiféricos, o contexto dos debates sobre o terceiro
sector [sic] é muito diferente.  Antes de mais, sobressai,  a partir  da década de
setenta,  o  crescimento  sem  precedentes  do  terceiro  sector  [sic]  que  aqui  é
conhecido pelo nome bem mais corrente de Organizaçoes nao Governamentais
(ONGs). De salientar também que este crescimento se deve menos à iniciativa

364 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p. 07.

365 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2018, p. 09, 10, 12.
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dos paises periféricos — no caso dos paises semiperiféricos a situaçao é mais
complexa — do que à iniciativa dos paises centrais que passaram a canalisar os
seus fundos de ajuda ao desenvolvimento para  actores  sociais  nao estatais.  O
contexto politico nao é aqui a crise do Estado-Providencia, o qual nao existe, mas
antes o objectivo de criar o mercado e a sociedade civil através do provimento de
serviços  basicos  que  o  Estado  nao  esta  e,  muitas  vezes,  nunca  esteve  em
condiçoes de prestar.

Destarte, com fins de se aproveitar o princípio comunitário nas reformas sociais,

Boaventura de Souza Santos366 sugere que tanto o Estado, ligado ao conceito de cidadania,

quanto o terceiro setor, sugerido no conceito,  precisam passar por reformas simultâneas

caracterizadas pela articulação entre democracia representativa e democracia participativa.

Destaca  o autor  que uma associação entre  cidadania  e  comunidade pode fazer  frente  à

“pujança avassaladora do princípio do mercado impulsionada pelo capitalismo global põe

em perigo  todas  as  interdependencias  nao mercantis  [...]  É  ai  que  reside  a  reinvençao

solidária e participativa do Estado”. 

A experiência do terceiro setor no Brasil, no campo da saúde, não nos parece ter

sido dotada desse intento de superar a força do mercado no setor. Ao contrário, a proposta

foi exatamente utilizar os princípios de mercado a fim alcançar uma eficiência econômica

nos serviços públicos. Para tanto, partiu-se de uma crítica à burocracia estatal, relacionando

qualquer ação pública na saúde como ineficiente. 

Segundo  Boaventura  Santos367,  as  críticas  à  burocracia  estatal  não  reconhecem

determinados objetivos político democráticos,  a exemplo da equidade,  da probidade,  da

neutralização de poderes e da previsibilidade de decisões. Ademais, ressalta o autor que a

crítica à burocracia não se importa em identificar se a iniciativa privada é capaz de alcançar

esses mesmos objetivos, aceitando, inclusive,  que sejam minimizados ou eliminados em

nome da eficiência.  

366 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2018, p. 14,15.

367 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  A reinvençao  solidaria  e  participativa  do  Estado.  In: Seminario
internacional  sociedade  e  a  reforma  do  Estado.  Disponível  em:
<http://formacaoredefale.pbworks.com/f/A%20Reinvenção%20Solidária%20e%20Participativa%20do
%20Estado.pdf>. Acesso em 03 jul. 2018, p. 15.
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Para  Saulo Lindorfer  Pivetta368,  não  se pode medir  a  eficiência  na prestação de

serviços de saúde somente como uma relação entre custo e benefício, mas sobretudo como

“o dever de realizaçao da escolha ótima, em termos de satisfaçao adequada das finalidades

constitucionais”. Ademais, para o autor, outros fatores podem auxiliar na identificação da

complementariedade da participação do setor privado no SUS, para além de um discurso

que prega o conflito entre o princípio da eficiência e a regra constitucional (e legal) que

autoriza esse engajamento privado. Assim, explica Pivetta369:

Quando houver na iniciativa privada a disponibilizaçao de serviço de saude que,
embora abarcado por uma politica publica, nao seja prestado de modo satisfatório
pelo Estado, restara evidenciada a hipótese legal do art. 24 da Lei no 8.080/1990:
com efeito, a incapacidade do Poder Publico de prestar determinado serviço de
maneira  eficiente  caracteriza  a  “insuficiencia  de  suas  disponibilidades”,
autorizando a  integraçao  de  agente  privado ao sistema publico de  saude para
suprir tal  necessidade.  Se houver apenas um ente privado capaz  de prestar tal
serviço  com  destreza,  sera  possivel  inclusive  sua  contrataçao  mediante
inexigibilidade de processo licitatório. 

Pivetta370 acrescenta que a gestão de políticas sanitárias é de competência vinculada,

o que acarreta a obrigação do administrador público do SUS de estruturar a rede pública de

saúde  de  tal  modo  que,  quando  necessitar  da  complementação  do  setor  privado,  haja

motivação expressa para tanto. O autor destaca ainda que a regra que limita a participação

da  iniciativa  privada  no  SUS  é  uma  resposta  à  construção  do  sistema  universal,

funcionando como pressão constante para que o Poder Público assumisse participação ativa

no  setor  de  saude,  superando  “a  pujança  dos  serviços  privados  de  saude  (voltados

eminentemente à satisfaçao das necessidades das classes mais abastadas)”, tipico da história

sanitária brasileira. 

Ocorre que quando se identifica a “presença de informação assimétrica em relação à

natureza e à qualidade da oferta dos serviços públicos, o que alimenta a expectativa, nem

sempre correta, de que o SUS não funciona371”, há um maior crédito ao investimento de

368 PIVETTA,  Saulo  Lindorfer.  Direito  fundamental  à  saúde:  regime jurídico-constitucional,  políticas
públicas e controle judicial. Curitiba, 2013. 270f. Dissertação (Mestrado em Direito)–Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, p. 183.

369 PIVETTA,  Saulo  Lindorfer.  Direito  fundamental  à  saúde:  regime jurídico-constitucional,  políticas
públicas e controle judicial. Curitiba, 2013. 270f. Dissertação (Mestrado em Direito)–Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, p. 184.

370 PIVETTA,  Saulo  Lindorfer.  Direito  fundamental  à  saúde:  regime jurídico-constitucional,  políticas
públicas e controle judicial. Curitiba, 2013. 270f. Dissertação (Mestrado em Direito)–Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, p. 184, 185.

371 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012, p. 59.
142



famílias de todas as classes em planos de saúde. Contudo, como foi abordado no Capítulo

2, a sensação de segurança por ser um cliente do setor privado de saúde, já que o SUS não

funciona, é falsa, notadamente porque as restrições de coberturas de planos de saúde são

realidade nos planos de “segunda linha”. 

Outro problema é quando a alegada ineficiência do SUS serve como argumento para

redução de seus recursos financeiros. Para Ocké-Reis372, considerando que o Brasil é um

país com utilização desigual de recursos, a adoção de critérios de racionalidade econômica

é medida importante, entretanto, a fim de assegurar a universalização dos programas, deve-

se promover a ampliação das formas de acesso de grupos vulneráveis, mais pobres e de

classe média ao sistema público de saúde, mesmo que tal importe em aumento de despesas

nos programas. O que se defende, então, é que esse aumento de despesas, se necessário,

venha em decorrência da forma como o Estado encara a promoção da universalização da

saúde, e de como a sociedade questiona o discurso, algumas vezes vazio, da ineficiência da

gestão. 

Nesse aspecto, a promessa de maior eficiência do setor privado foi capaz inclusive

de  subsidiar  uma  mudança  na  gestão  para  permitir  uma  transferência  das  atividades

públicas para setores em que a fiscalização e o controle seriam limitados. Pedro Oliveira

Reis Flores373 destaca que as questões em torno dos controles de recursos, de processos ou

de finalidades sempre estão em discussão quando se realiza contratualização de unidades

públicas com entidades privadas, sob a alegação que se procura “novas formas gerenciais

que  se  dediquem mais  aos  resultados  alcançados  que  aos  processos  necessários  para  a

prestação dos serviços de saúde374”. Conclui ainda que a contratualização, como chama a

celebração de contratos de gestão com as OS, não deve ser recomendada à Administração,

contudo, uma vez realizada, é preciso que se apliquem alguns parâmetros de produção e

qualidade devidamente controlados e fiscalizados375. 

372 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012, p. 61.
373  FLORES, Pedro Oliveira Reis. A contratualização e a efetividade na assistência à saúde. Dissertação

(Mestrado Profissional em Administração Pública) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
2016, p. 04.

374 FLORES, Pedro Oliveira Reis. A contratualização e a efetividade na assistência à saúde. Dissertação
(Mestrado Profissional em Administração Pública) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
2016, p. 04-05.

375 FLORES, Pedro Oliveira Reis. A contratualização e a efetividade na assistência à saúde. Dissertação
(Mestrado Profissional em Administração Pública) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
2016, p. 06.
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Outrossim, é essencial que o sistema de saúde a ser defendido esteja em compasso

com  as  conquistas  sanitárias  estampadas  na  CF/88,  segundo  a  qual  a  participação  da

iniciativa  privada  na  prestação  de  serviços  públicos  de  saúde  ocorreria  de  forma

complementar.  Nesse  aspecto,  como  assevera  Maria  Sylvia  Zanella  de  Di  Pietro376,  a

complementariedade da participação privada no SUS consiste em o Poder Público não abrir

mão da prestação de serviço que lhe compete em favor de terceiro. Ademais, não significa

que  terceiros  administrem entidade  pública  prestadora  do  serviço  de  saúde,  ou  seja,  a

instituição privada poderia complementar as ações e serviços de saúde em suas próprias

instalações  e  com seus  próprios  recursos  materiais  e  humanos,  mas  não  pode haver  a

transferência do próprio serviço de saúde como um todo ou sua gestão integral. Assim, para

a  autora,  o  ordenamento  brasileiro  somente  entenderia  como  lícita  a  terceirização  de

determinadas atividades materiais ligadas ao serviço de saúde.

Essa  concepção  acabou  por  ser  distorcida  por  uma  promessa  de  Administração

Pública mais gerencial, flexível e eficiente e menos burocrática, rígida e ineficiente. Irene

Patrícia Nohara377 aponta que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)

de 1995, com paradigma importado do sistema  common law, copiando-se os modelos de

agências,  da  prestação  de  contas  dos  agentes  públicos,  tornou  a  Administração  mais

passível  de  participação  dos  agentes  privados  e  das  organizações  da  sociedade  civil,

destacando a autora que esse modelo de administração pública gerencial toma inspiração na

administração de empresas, embora o discurso oficial não reconheça. Segundo Nohara378,

“as atividades desenvolvidas por organizações não-governamentais  não podem substituir

satisfatoriamente atividades estatais, em face das correntes falhas estruturais identificadas

no setor privado e dos compromissos constitucionais com a prestação de direitos sociais”,

sendo,  portanto,  importante  que  haja  um  debate  contrário  ao  descarte  de  importantes

conquistas sociais379, assim como é defendido neste trabalho. 

376 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella.  Parcerias na Administração Pública.  São Paulo:  Editora Atlas,
2015, p. 234.

377 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 78-81.

378 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 101.

379 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 116.
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Na esteira do que já foi apresentado nos tópicos anteriores, as instituições privadas

já participavam do Sistema Único de Saúde desde seu nascedouro. Entretanto, surge em

1995, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), uma nova forma

de parceria  entre  setores público e privado, fundamentada em um retorno do Estado às

funções básicas de fiscalizador e orientador de políticas públicas de saúde, como resposta a

supostas  externalidades  negativas,  como  “pouca  flexibilidade,  lentidão,  crise  fiscal  e

inflação”,  originadas  pela  ampliação  da  participação  do Estado  na  realização  direta  de

serviços380. 

Nesse  aspecto,  a  proposta  de  reforma  administrativa  buscou  a  substituição  do

Estado executor de serviços pelo Estado que contrata e regula serviços privados. Importante

observar,  contudo,  as  diferenças  entre  Estado-regulador  e  teoria  jurídica  da  regulação

administrativa.  Ricardo Marcondes Martins aponta que, enquanto a proposta de Estado-

regulador  defende ideologicamente  que o Estado não deve atuar  diretamente  na ordem

social, mas apenas regular, controlar e fomentar a atividade privada, neutralizando a figura

do Estado prestador de serviços381, a regulação administrativa consiste na intervenção da

Administração Pública,  mediante direção (regulação por ordenação),  indução (regulação

por  fomento)  ou  participação  (regulação  por  exploração  direta),  objetivando  “obter

equidade  ou  eficiência  econômica  ou  de  tutelar  os  bens  jurídicos  justificantes  da

especialidade das atividades privadas sob regime especial382”.

Ademais, defende Ricardo Marcondes Martins383 que a regulação administrativa está

prevista no art. 174 da Constituição brasileira, ao afirmar que o Estado é “agente normativo

e regulador da atividade econômica”. Por outro lado, a ideologia do Estado-regulador é,

para  Ricardo  Marcondes  Martins384,  incompatível  com  a  ideologia  da  Constituição

brasileira de 1988, uma vez que a CF/88 atribuiu ao Estado brasileiro o papel de prestador

de serviços, dando como exemplos: art. 21 e 25 (competências da União e dos Estados para

380 FLORES, Pedro Oliveira Reis. A contratualização e a efetividade na assistência à saúde. Dissertação
(Mestrado Profissional em Administração Pública) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro,
2016. p. 07.

381 MARTINS,  Ricardo  Marcondes.  Estudos  de  direito  administrativo  neoconstitucional.  São  Paulo:
Malheiros Editores, 2015, p. 452.

382 MARTINS,  Ricardo  Marcondes.  Estudos  de  direito  administrativo  neoconstitucional. São  Paulo:
Malheiros Editores, 2015, p. 454-455.

383 MARTINS,  Ricardo  Marcondes.  Estudos  de  direito  administrativo  neoconstitucional.  São Paulo:
Malheiros Editores, 2015, p. 454.

384 MARTINS,  Ricardo  Marcondes. Estudos  de  direito  administrativo  neoconstitucional. São  Paulo:
Malheiros Editores, 2015, p. 455.
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execução de atividades); art. 30, V e VII (titularidade de serviços públicos aos Municípios);

art. 173 (exploração direta da atividade econômica pelas entidades federativas).  

Ricardo Marcondes Martins385 examina as propagadas vantagens da teoria do Estado

Regulador, de um Estado que poderia ir além da repressão do poder de polícia e ser um

Estado que promove e fomenta as atividades particulares, por meio da regulação. Para o

autor, tratam-se de propagandas eivadas de ingenuidade ou cinismo, considerando que caso

o Estado seja visto como inapto para prestar serviços públicos,  como então poderia ter

aptidão para regular e garantir o bem-estar social pela atuação indireta, relevando qual a

intenção real, não de viabilizar direitos sociais, mas de lucro e eficiência de mercado. 

Nesse aspecto, a desoneração de funções estatais propostas pelo modelo de Estado-

regulador, especialmente nos serviços não exclusivos, como defende Emerson Gabardo386,

não  esteve  preocupada  com a  “perda popular  de  conquistas  jurídicas  históricas,  pois  é

promovido  um  sério  risco  aos  princípios  da  impessoalidade,  da  universalidade  e  da

continuidade dos serviços públicos”. 

Embora menos explorado que os demais efeitos da privatização de serviços não

exclusivos, a ameaça à continuidade da prestação de serviços públicos é sempre iminente

no  caso  da  saúde.  Tal  ocorre  porque  os  setores  privados  podem sempre  paralisar  sua

atuação, seja por motivos financeiros ou de gestão, por exemplo, quando alegam que os

valores  repassados  pelo  SUS são  insuficientes,  embora  muitos  desses  prestadores  “não

conseguiriam sobreviver economicamente sem esse aporte financeiro de recursos públicos,

que corresponde a mais de dois terços de sua clientela”. Assim, quando o setor privado se

recusa a continuar  com os atendimentos  diante  das exigências  de aumento de repasses,

inicia-se uma negociação desigual com o setor público, já que a Administração Pública já

está totalmente dependente da prestação de saúde do setor privado, seja das Organizações

Sociais, seja das instituições de benemerência que integram os serviços do SUS desde sua

origem. 

Além da constante ameaça à continuidade do serviço prestado, sequer a promessa

democratizante da descentralização não alcança seu objetivo com o repasse de aparelhos

públicos ao setor privado, uma vez que acaba mesmo é por reduzir as chances de existência

385 MARTINS,  Ricardo  Marcondes.  Estudos  de  direito  administrativo  neoconstitucional. São  Paulo:
Malheiros Editores, 2015, p. 453-454.

386 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
146.
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de uma organização representativa dos grupos sociais  precarizados politicamente,  como

aponta Gabardo387.  No lugar  de fundamentar-se o terceiro setor para a luta dos direitos

sociais  coletivos,  acaba-se  por  manter  uma  concepção  já  vigente  pertencente  à

benemerência.  Maria  Lúcia  Rozotti388 destaca  que  a  lógica  tradicional  da  prestação  de

serviços  de  assistência  social  é  pela  benemerência.  Essa  concepção  tradicional  que  se

vincula à prática da benemerência e recusa a lógica dos direitos é rompida lentamente na

prática, mesmo após a CF/88, tendo em vista que o contexto em que essas transformações

ocorrem  (da  caridade  à  lógica  de  direitos)  é  “acentuadamente  marcado  por  posturas

clientelistas, corporativistas e muitas vezes privativistas”.

Cria-se,  para tanto,  o que Gabardo389 chama de “novo Estado dentro da própria

sociedade civil”, mediante financiamento público para seguir a política de governo, mas

não submetido ao regime administrativo por se encontrar juridicamente fora do Estado. Em

tudo  continua  a  se  identificar  o  projeto  estatal  (recursos,  profissionais,  estrutura,

equipamentos,  prédios,  identificação  do  Ente  público),  mas  a  sociedade  figura  como

elemento justificador de uma “mudança necessária”. Ou seja, continua a ser o Estado, em

tese, a prestar o serviço, mas sob a gestão da iniciativa privada. 

Defende Gabardo390, assim, que se pode chegar a uma distorção tamanha em que

haja uma estatização do terceiro setor. Ademais, destaca que o simples fato de a atividade

não ser lucrativa,  não lhe retira  o caráter  privado da prestação, renegando assim,  ainda

mais,  a  participação  política  democrática,  não  vislumbrada  na  iniciativa  privada.  Esse

elemento  parece  ter  força  quando  se  analisa  a  prestação  de  serviços  de  saúde  por

instituições  filantrópicas  e do terceiro setor.  Não se pode olvidar que mesmo quando a

gestão  é  feita  sem  fins  lucrativos  ou  por  instituições  que  garantem  a  participação  da

387 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
148.

388 RIZOTTI, Maria Luiza Amaral. A Política de Assistência Social: Uma Análise à luz da democratização
da gestão. 2002. 
Disponível em:  <https://www.academia.edu/13386687/A_POLÍTICA_

DE_ASSISTÊNCIA_SOCIAL_UMA_ANÁLISE_À_LUZ_DA_DEMOCRATIZAÇÃO_DA_GESTÃO
_Maria_Luiza_Amaral_Rizotti>. Acesso em: 22 fev. 2018. 

389 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
149.

390 GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
149-150.
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sociedade civil,  não se está diante de uma prestação de saúde feita eminentemente pelo

Estado. 

Além da proposta de superar o Estado como burocrático e ineficiente, a reforma do

Estado brasileiro prometia a inserção no setor público de mecanismos de governança, de

modo a atrelar maiores possibilidades de gestão estatal. Cherchiglia e Dallari391 informam

que a conceituação da eficiência somente ligada à racionalidade econômica é deficiente,

uma vez  que não se pode esquecer  que há  diversos  outros  critérios  (coletivos,  sociais,

ecológicos, estéticos) que se unem para formar a eficiência. Por outro lado, essa questão

nem sempre é tratada a partir  de uma eficiência  não somente econômica.  Cherchiglia e

Dallari  identificam  que  nos  estudos  do  conceito  de  eficiência  realizados  na  área  da

economia, em que já se discute bastante esse tema, bem como na saúde, em que foi adotado

mais  recentemente,  a  eficiência  é  “termo  [que]  parece  ser  utilizado  dentro  da  mesma

concepção: a relação de que a um gasto de energia,  insumo ou  input  deve-se obter um

resultado, produto ou output392”.

Enquanto  o  discurso  gerencial  divulgou  que  não  há  necessidade  de  pagar  altos

impostos para sustentar uma Administração Pública ineficiente e burocrática, a solução foi

defender  essa  colonização  do  público  pela  iniciativa  privada,  posição  adotada  pela

ideologia  de  aversão  à  atuação  estatal,  típica  do  neoliberalismo,  adotando  o  legislador

brasileiro  na  década  de  1990  elementos  neoliberais  por  meio  de  um  projeto  de

privatizações393.  Essa  perspectiva  é,  contudo,  enganosa.  Como bem apontado  por  Irene

Nohara394,  não  se  pode  descartar  conquistas  sociais,  especialmente  pela  grande

desigualdade social assentada no Brasil, sem falar do uso dos serviços públicos inclusive

por quem acredita que só precisará do Estado para defender seu patrimônio e liberdade.

Não se pode crer que a compra de serviços da iniciativa privada é a realização do

Estado promotor da saúde que a CF/88 formulou. Antes mesmo do Brasil ter um sistema

universal de saúde, com o modelo de prestação da saúde pelo INAMPS ou INPS, o Estado

391 CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; DALLARI, Sueli Gandolfi. A reforma do Estado e o setor público de
saúde: governança e eficiência. Revista de Administração Pública, v. 33, n. 5, p. 65-84, 1999.

392 CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; DALLARI, Sueli Gandolfi. A reforma do Estado e o setor público de
saúde: governança e eficiência. Revista de Administração Pública, v. 33, n. 5, p. 65-84, 1999.

393 MARTINS, Ricardo Marcondes.  Estudos de Direito Administrativo Neoconstitucional.  São Paulo:
Malheiros. 2015, p. 63-64.

394 NOHARA,  Irene  Patrícia.  Reforma  Administrativa  e  Burocracia: impacto  da  eficiência  na
configuração do Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 116.
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administrava os recursos que eram repassados aos prestadores privados de saúde em que os

segurados da Previdência buscavam assistência médica. Assim, antes de 1988, o Estado já

era,  em  alguma  medida,  mero  comprador  de  serviços  de  saúde  da  iniciativa  privada.

Interessante  a  intervenção  que  o  médico  sanitarista  Carlos  Gentile  de  Mello395 faz  em

publicação  na  Revista  Saúde  em  Debate,  do  Centro  Brasileiro  de  Estudos  em  Saúde

(CEBES), datada de 1977. Segundo o artigo publicado, devido à prática de fraudes396 nas

faturas apresentadas pelos hospitais ou casas de saúde, deu-se início ao processamento em

meio  digital  dos  dados  informados  pelos  hospitais  privados  ao  Instituto  Nacional  da

Previdência Social (INPS) para ressarcimento. Diante da exigência da prestação de contas

por computador, a Federação Brasileira de Hospitais promoveu campanha em fevereiro de

1977 denunciando a existência de “um grupo de mentalidade estatizante na área da saúde,

cujos núcleos de doutrina e de ação se acham enquistados no serviço público dos Estados

mais pobres e em determinados escalões do serviço público federal” .

Carlos Gentile397 destaca que a indignação dos donos de hospitais ou casas de saúde

foi resultado da fase de implantação de sistemas computadorizados de auditoria no INPS,

quando o sistema rejeitou em massa as faturas apresentadas pelos hospitais em janeiro de

1977, impedindo os pagamentos das contas. As faturas antes eram auditadas por fiscais

ligados aos mesmos prestadores de saúde. Ressalte-se, nesse ponto, a grande contribuição

do movimento de Reforma Sanitária e das disposições da CF/88 em prol da construção de

um  modelo  de  saúde  pública  que  vai  além  da  compra  serviços  assistenciais  do  setor

privado, que gerava iniquidades no acesso e desprezava o interesse público. 

395 MELLO, Carlos Gentile. A irracionalidade da privatizaçao da medicina previdenciaria.  In: FLEURY,
Sônia; Bahia, Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude em debate: fundamentos da reforma sanitaria.
Rio de Janeiro: CEBES; 2007. p. 60-67.

396 Carlos Gentile destaca que esse sistema de pagamento de serviços médico-assistenciais de acordo com
as  tarefas  que  as  instituições  informavam executar  era  um fator  caracterizador  da  privatização  dos
serviços de saúde do período. Uma tentativa de diminuir a incidência do regime de pagamentos por
unidades de serviços foi o convênio firmado entre a Previdência Social e os hospitais universitários e de
ensino em 1974, medida que não foi muito efetiva tendo em vista que alguns professores também eram
representantes  de  casas  de  saúde,  ou  recebiam  duas  vezes  no  mesmo  horário  (pela  aula  e  pelo
procedimento médico) ou mesmo porque alguns hospitais universitários mantinham contratos com o
sistema de pagamentos por unidades de serviços.
 (Cf.  MELLO,  Carlos  Gentile.  A irracionalidade  da  privatizaçao  da  medicina  previdenciaria.  In:
FLEURY, Sônia; Bahia, Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude em debate: fundamentos da reforma
sanitaria. Rio de Janeiro: CEBES; 2007, p. 60-67. p. 65.)

397 MELLO, Carlos Gentile. A irracionalidade da privatizaçao da medicina previdenciaria.  In: FLEURY,
Sônia; Bahia, Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude em debate: fundamentos da reforma sanitaria.
Rio de Janeiro: CEBES; 2007, p. 60-67. p. 65.
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 Se em um momento  anterior,  por  exemplo,  o  existente  na década  de  1970,  os

interesses  privados  dos  hospitais  e  das  casas  de  saúde  que  vendiam  serviços  para  a

Previdência Social estavam à frente da realização do serviço de saúde em si, chegando-se

ao ponto dessas entidades  estarem inconformadas com medidas  que inibiam fraudes  ao

INPS, o final da década de 1980 trouxe nova perspectiva para a saúde. Com a obrigação

estatal de assegurar um sistema de saúde com acesso universal, estava-se a romper com a

dependência que a assistência à saúde no Brasil tinha com os hospitais e as casas de saúde

privados. Essa intenção, contudo, não foi refletida na prática. Como os setores privados não

poderiam abrir mão de continuar a lucrar, essa dependência acabou por ser transferida ao

SUS. Não por outro motivo é que sentido o reflexo desse movimento até hoje na compra

cega  de  serviços  de  instituições  filantrópicas398 e  mais  recentemente  das  Organizações

Sociais. 

Enquanto  a  CF/88  estipulou  um  sistema  de  acesso  universal,  independente  da

relação em emprego, estima-se que cerca de 90% dos gastos em assistência médica,  no

início da década de 1980, eram relativos a serviços comprados pela Previdência Social,

beneficiando somente aqueles  que eram segurados do INAMPS. Na definição de Sônia

Maria Fleury Teixeira399, em texto escrito em 1980, o papel do Estado está mais propenso a

ser “reduzido ao de regulador do mercado de compra destes serviços, ressalvando que a

interferência  estatal  no  setor  em  nenhum  momento  ameaçou  a  existência  do  produtor

privado de serviços e, mais do que isto em alguns períodos o tem claramente privilegiado”.

398   De acordo com estudo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2014, dos 97%
dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro que utilizavam serviços privados para complementar a
saúde, apenas 27% firmavam instrumentos próprios para formalizar a parceria com o setor privado, e
64,84% não utilizavam diagnósticos das demandas de saúde e da oferta de serviços para identificar a
necessidade de complementação do setor privado.
v. RIO DE JANEIRO. Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais. Tribunal de Contas do
Estado.  Contratação de serviços de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.  Rio de
Janeiro: TCE/RJ, 2014. Disponível em: <http://www.tce.rj.gov.br/documents/10192/33305601/
Contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20de%20sa%C3%BAde%20nos%20munic
%C3%ADpios%20do%20Rio%20Renata.ppt>. Acesso em: 29 jul. 2018.

399 TEIXEIRA, Sônia Maria Fleury. Evolução e crise de uma política social.  In:  FLEURY, Sônia; Bahia,
Ligia; AMARANTE, Paulo (Org.). Saude em debate: fundamentos da reforma sanitaria. Rio de Janeiro:
CEBES; 2007. p. 87-102. P. 89.
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Paulo Modesto400 relaciona que nas parcerias sociais com OS, como são fomentos

estatais destinados ao desenvolvimento de uma atividade em prol terceiros, não se trata da

simples compra de serviços, “embora serviços possam ser previstos e expressos em dados

quantitativos,  prazos  e  segundo  especificaçoes  de  indicadores  de  qualidade,  o  que

frequentemente provoca a ilusao ou a falsa percepçao de contraprestaçao sinalagmatica”.

Nesse  contexto,  o  autor  conclui  que  esse  fomento  pode  até  ser  condicionado  a  uma

quantidade de serviços, mas na subvençao “nao se forma um sinalagma entre o valor das

transferencias  e o valor da prestaçao de serviços401”.  Diferenciando fomento e contrato,

Paulo Modesto402 aponta:

O fomento ao privado vincula-se à prestaçao de serviços à comunidade ou mesmo
a sua simples disponibilidade, pois pode legitimar-se com ou sem contrapartidas
diretas, sendo que as atividades prestadas nao estao fixadas segundo parâmetros
de  mercado  e  em  termos  de  contraprestaçao  sinalagmatica.  O  contrato
administrativo  de  serviço,  diferentemente,  cabe  para  determinar  uma
contraprestaçao  especifica,  destinada  a  terceiros  ou  à  própria  Administraçao
Publica, segundo parâmetros de mercado e em termos de contraprestaçao e de
correspectividade.

Contudo, em que pese os argumentos do autor sejam levantados a fim de defender

uma natureza especial aos contratos de gestão, a CF/88 estabeleceu que, no caso da saúde, a

participação complementar da iniciativa privada no SUS se daria por meio de contrato ou

convênio. Isso porque não se poderia imaginar, diante do novo modelo de saúde a partir de

1988, que as prestações de saúde fora do Estado não sejam balizadas por critérios objetivos.

O  mero  fomento,  em  linhas  gerais,  configura  uma  compra  cega  de  serviços,  como

defendido neste trabalho. Se cabe ao Estado prestar serviços públicos de saúde, a realização

de parcerias  com entidades  sociais  para tanto deve ter  o  mesmo traço do controle  que

qualquer recurso público deve ter. 

400 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 114

401 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 114

402 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 117.
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Não se estaria a defender uma ideia preconceituosa quanto à contribuição que as

parcerias público-privadas podem dar nos campos da inovação e da expansão da rede de

atendimentos em saude. Tampouco se defende que o Estado deve “reservar para si a missao

de atuar com exclusividade no setor social403”. Ocorre que a CF/88, em face da alteração do

modelo de sistema de saúde no Brasil, determina uma interpretação mais restrita sobre a

participação da iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, no setor público de saúde.

Assim, não se poderia mais sustentar, no Brasil, um serviço público de saúde mantido e

refém de parcerias público-privadas. 

André  Cezar  Medici404 adverte  que  posições  extremistas  não  são  adequadas  na

relação público privada na prestação de serviços de saúdes, considerando que as formas de

distribuição e resolutividade do produto sanitário são mais importantes que saber de quem

são os meios de produção em saúde, seja do Estado ou do setor privado. O autor acredita

em uma integração entre o Estado e o mercado na prestação, na organização e na regulação

do setor de saúde, que pode se dar por coordenação ou participação da iniciativa privada, a

depender da estrutura política de cada sociedade. Assim, o Estado deve cuidar para que

aqueles que podem pagar por serviços de saúde possam maximizar os benefícios desses

recursos para sua saúde, o que é basicamente o trabalho das agências reguladoras; e para

aqueles que não podem pagar por esses serviços, deve o Estado garantir  que tenham o

mesmo acesso à  saúde que a outra  camada da sociedade.  O recurso para esse segundo

objetivo pode ser obtido por meio da arrecadação de impostos progressivos. Desse modo,

“as instituições que prestam serviços, tanto aos que podem como aos que não podem pagar,

devem ser as mesmas (públicas ou privadas). O que muda é somente a origem dos recursos

que financiam a saúde destes dois grupos”.

Essa posição, por ser coerente e estar baseada em ideais de justiça, possui muitos

adeptos. Ocorre que, como abordado, o panorama atual da saúde no Brasil é mais complexo

que uma solução que avalia políticas de saúde a partir de um modelo ideal de equidade.

Essa posição é defendida neste trabalho por algumas razões. 

403 MODESTO,  Paulo  Eduardo  Garrido.  Parcerias  público-sociais  (PPS):  categoria  jurídica,
sustentabilidade  e  controle  em  questões  práticas.  In:  FUX,  Luiz;  MODESTO,  Paulo;  MARTINS,
Humberto  Falcão.  Organizações  Sociais  após  a  decisão  do  STF na  ADI  n.  1.923/2015. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, p. 97-128. p. 125

404 MEDICI,  André  Cezar.  Do global  ao  local:  os  desafios  da  saúde  no  limiar  do  século  XXI.  Belo

Horizonte: COOPMED Editora Médica, 2011, p. 51-53.
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Primeiro porque a CF/88, ao romper com o panorama de saúde voltado à prestação

de saúde pela iniciativa privada, formulou que a saúde é um dever do Estado e criou o

Sistema Único de Saúde, expressamente para ser gerido pelo Poder Público, tendo em vista

que ao setor privado é possível apenas uma atuação complementar. Assim, depois de 1988,

o Brasil teve estampado em sua carta política que o sistema de saúde deveria ser universal e

público, o que não pôs fim à possibilidade do setor privado explorar o campo de saúde,

contudo, deveria fazê-lo diferentemente do modelo que ligava saúde ao emprego ou ao

local em que se vivia.  Em todos os lugares do País, o SUS deveria chegar, por isso, a

construção de um sistema descentralizado; a todos deveria atender, por isso um sistema de

acesso  universal;  ao  Estado  caberia  assegurar  todas  as  prestações  em  saúde,  desde

preventivas até de assistência, por isso um sistema integral. 

Veja-se  que  esse  modelo  constitucional  não  comporta  uma  atuação  passiva  do

Estado,  diante  da  qual  ao  setor  estatal  caberia  somente  ser  responsável  por  regular  o

mercado  de  saúde  (protegendo  quem  pode  pagar  por  plano  de  saúde)  e  por  comprar

serviços de saúde no mercado de saúde (protegendo quem não pode pagar). Inclusive se

observada  a  estruturação  dos  serviços  de  saúde  enquanto  formulados  em  um  sistema,

identifica-se que a eficiência isolada de determinados serviços não pode ser suficiente para

leitura de uma qualidade sistêmica da saúde. 

Como defendem Cherchiglia e Dallari405, mesmo que se reconheça que a concepção

de atuação das OS na saúde confere maior possibilidade de articulação com o mercado, a

prometida  qualidade  gerencial  está  vinculada  a  uma rede  de unidades  sistematicamente

eficiente.  Nesse  sentido,  defendem  as  autoras  que  as  organizações  sociais  podem  ser

instrumento da operação gerencial  eficiente,  mas não poderiam ser, em si,  o modelo de

gestao.  A gestao  da  saude  pressupoe  “açao  coordenada  das  unidades  de  produçao,  em

formas  horizontal  e  vertical,  [e]  se  coloca  como  pressuposto  para  a  obtençao  de  uma

eficiencia e de uma qualidade sistemicas406”.

Acrescente-se  ainda  que  um  dos  objetivos  de  nosso  sistema  constitucional  foi

reduzir desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF/88). Por isso, defende-se que o

modo como a prestação de saúde é realizada importa para alcançar um sistema com acesso

405 CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; DALLARI, Sueli Gandolfi. A reforma do Estado e o setor público de
saúde: governança e eficiência. Revista de Administração Pública, v. 33, n. 5, p. 65-84, 1999.

406 CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; DALLARI, Sueli Gandolfi. A reforma do Estado e o setor público de
saúde: governança e eficiência. Revista de Administração Pública, v. 33, n. 5, p. 65-84, 1999.
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mais  igualitário.  Ao  considerar  um Estado  que  apenas  regula  o  mercado  e  compra  os

serviços de saúde, estar-se-á, por exemplo, admitindo que a iniciativa privada fornecedora

estatal  decidirá  onde alocar  os  recursos  hospitalares  que  o  Estado  terá  de  comprar  ou

regular. Ou seja, nos grandes centros, não haveria problemas para adquirir serviços, mas

nos locais mais afastados, onde não interessa ao setor privado se instalar, dificilmente se

encontraria qualquer prestação de assistência à saúde. Ademais, a experiência de hospitais

privados com tripla porta de entrada (para quem é atendido pelo SUS, por plano de saúde e

por desembolso direto) demonstra que a figura de um Estado mero comprador e regulador

do mercado de saúde é incompatível com a promoção de igualdades sociais. 

Para  Amélia  Cohn407,  os  subsistemas  de  saúde  público  e  privado  estabelecem

relações  mútuas,  caracterizadas  sempre  pela  presença  da lucratividade  para  os  serviços

privados de saúde. Contudo, mais importante que impedir esse fluxo natural da existência

de  sistemas  públicos  e  privados  de  saúde  é  evitar  que  esses  sistemas  entrem  em

concorrência por recursos públicos, e, ainda, em uma sociedade desigual como a brasileira,

“implantar  políticas  sociais  e  de  saúde  que,  ao  priorizarem os  segmentos  sociais  mais

vulneráveis  num  primeiro  momento,  o  façam  com  a  lógica  da  universalização,  da

integralidade e da equidade na atenção à saúde408”. O processo de alcance de um sistema de

saúde mais  universal,  integral  e  igual  depende da  participação  de  uma sociedade  mais

consciente das desigualdades que possui e da valorização de direitos que possibilitam maior

justiça  social.  Nesse  sentido,  Cherchiglia  e  Dallari  lembram  que  quando  a  reforma

administrativa  demandou  um modelo  de  governança  estatal  na  saúde  baseada  em uma

regulação eficientista em prejuízo da provisão de serviços, prejudicou-se o caminhar  da

reforma na saúde, iniciada 10 anos antes, que estabeleceu como meta a justiça social e a

equidade. 

A principal reflexão que se propõe sobre as funções do Estado na saúde é entender

de que modo uma gestão privada de recursos públicos pode ser admitida paralelamente ao

Estado, sem descaracterizar os anseios da CF/88 para o SUS. E, ainda, como essa gestão

pode se propor a ser eficiente sob o ponto de vista dos conceitos econômicos, contar com a

colaboração  da  sociedade  organizada  e  estar  permeada  de  ações  de  saúde  com acesso

407 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 245.

408 COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 245.
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equânime. A resposta a essas indagações não poderia ser formulada fora do Estado, pois

não se trata de substituir a atuação estatal pela sociedade participativa, mas, ao contrário,

ver no Estado a instância com legitimidade para promover esse sistema de saúde aliado à

justiça social. Na verdade, como adverte Cohn409, a melhor solução parece ser identificar

que “o Estado é a única instância  da sociedade que detém os instrumentos  legítimos e

competentes para redistribuir de forma efetiva as riquezas socialmente produzidas, dentre

elas a atenção à saúde como um direito de todos e um dever do Estado”. 

João Ricardo Catarino410 alerta que embora se reconheça o bom funcionamento do

mercado em termos de economia, não se pode esquecer que:

O funcionamento do mercado não pode, por si só, prover tudo que a sociedade
moderna  necessita,  ele  rege-se  por  critérios  de  procura  da  eficiência  e  da
rentabilidade, não tanto de justiça ou da equidade. Ele é um órgão de criação de
riqueza, mas não um mecanismo competente de distribuição de rendimento, se e
quando as sociedades humanas dela carecerem. Não se pode assim considerar que
o mercado seja nocivo, mas tão só insuficiente para certos fins, como a redução
das desigualdades de partida existentes entre os indivíduos, em virtude do berço
ou da educação.

Nesse  rumo,  a  contribuição  do setor  privado  e  a  participação  da  sociedade  são

essenciais ao funcionamento do SUS, contudo, esperar uma melhora do sistema a partir da

busca por eficiência econômica, sem discutir as nuances de sistema promotor de igualdades

sociais é afugentar o dever do próprio Estado na prestação de saúde, enquanto instância

legítima para promover a saúde independente de lucros e atrativos de mercado. 

De todo o exposto, espera-se que tenha ficado claro que não se defende o serviço

público de saúde sem que suas falhas sejam apontadas. As análises feitas neste trabalho

procuram identificar  os  problemas  no SUS, sejam eles  de financiamento  ou de gestão,

discutir as soluções que o Poder Público tem adotado, bem como propor novos caminhos

para  o  fortalecimento  da  conquista  social  e  política  que  o  SUS  representa  para  os

brasileiros, a exemplo do incremento do financiamento em áreas de atuação estatal direta e

ainda das reflexões em torno da transferência indevida de gestão ao setor privado. Ademais,

busca-se  identificar  que  o  discurso  da  ineficiência  pública  serve  para  a  redução  de

409   COHN, Amélia. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: CAMPOS, Gastão Wagner de
Sousa et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 231-258. p. 245.

410   CATARINO, João Ricardo.  Redistribuição tributária: Estado social e escolha individual. Coimbra:
Almedina, 2008, p. 136.
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investimentos no SUS, com a extinção de leitos hospitalares no setor público, por exemplo,

cuja demanda acaba por ser absorvida pelo setor privado de saúde. 

A Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP)411 identificou, em 2017,

uma  oportunidade  de  expansão  dos  serviços  para  o  setor  privado  hospitalar  e

consequentemente nos investimentos realizados, a partir da diminuição do número de leitos

de internação hospitalar do SUS (de 310 mil em 2010 para 289 mil em 2016) e ainda a

redução dos gastos públicos em saúde diante do ajuste fiscal.  Destaca a ANAHP412 que

“diante  do  novo  cenario,  os  hospitais  privados  de  todas  as  regioes  do  pais  estao  se

preparando para uma nova rodada de investimentos nos próximos cinco anos”. Por outro

lado, a associação indicou uma preocupação do setor hospitalar privado com a elevada taxa

de  desemprego  e  a  queda  da  renda.  Nesse  aspecto,  as  propostas  de  planos  de  saúde

acessíveis, como abordado no Capítulo 2, buscam capturar a parcela da população atingida

pelo  desemprego  e  pela  queda  da  renda familiar,  fenômenos  acompanhados  pelo  setor

público sem medidas efetivas de fortalecimento do setor público de saúde, em que pese o

dever do Estado de manter um sistema de saúde universal, igualitário, público e gratuito,

como comandado constitucionalmente. 

Pedro Demo413 aponta que os serviços públicos vistos como “ofertas empobrecidas

para os pobres” é uma das consequências de uma visão distorcida do Estado como dono de

tudo  que  é  público,  quando  se  deveria  identificar  que  o  bem  público  se  trata  de  um

patrimônio coletivo, embora administrado pelo Estado. O Estado deve estar a serviço da

cidadania, tendo em vista que não é o Estado o fundamento da cidadania, mas um resultado

dela,  estando  a  qualidade  do  serviço  prestado  pelo  Estado  diretamente  relacionada  à

capacidade de controle popular organizado. De acordo com Pedro Demo414, ser o serviço

apenas  público  apresenta  uma  tendência  à  baixa  qualidade,  mas  se  presente  um  bom

controle popular, a qualidade deverá ser elevada. Nesse panorama, identifica-se o serviço

público de saúde como destinado aos pobres, já que aqueles que possuem condições de

411  REVISTA OBSERVATÓRIO  ANAHP.  São  Paulo:  Anahp,  n.  09,  2017.  Anual.  Disponível  em:
<http://anahp.com.br/produtos-anahp/observatorio/observatorio-2017>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

412  REVISTA OBSERVATÓRIO  ANAHP.  São  Paulo:  Anahp,  n.  09,  2017.  Anual.  Disponível  em:
<http://anahp.com.br/produtos-anahp/observatorio/observatorio-2017>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

413   DEMO, Pedro. Democracia e desenvolvimento.  Ciência e Trópicos,  Recife, v. 20, n. 2, p. 281-308,
jul./dez. 1992.

414   DEMO, Pedro. Democracia e desenvolvimento.  Ciência e Trópicos,  Recife, v. 20, n. 2, p. 281-308,
jul./dez. 1992.
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arcar  com  seguros  de  saúde  não  precisam  de  um  bom  serviço  público,  deixa-se  de

identificar que o SUS decorreu das conquistas de cidadania no Brasil e, em consequência,

não se vislumbra o sistema público de saúde universal e igualitário como bem comum, que

a  todos  deve  ser  destinado,  por  todos  defendido  e  controlado  no  que  se  refere  à  sua

qualidade e ao seu funcionamento.

Assim,  apontar  que  o  sistema  público  vem  sendo  financiado  abaixo  de  suas

necessidades, contudo sempre comparado com o desempenho do sistema privado, em que

pese  esse  último  ter  investimentos  maiores,  tem  conduzido  ao  repasse  da  gestão  dos

serviços de saúde aos setores privados. Partindo do desempenho do setor privado na saúde,

passou-se a concluir, por exemplo, que as organizações sociais, por não se regerem pelo

regime  público,  e,  assim,  não  precisarem promover  concurso  público  ou  procedimento

licitatório, teriam mais sucesso na gestão dos aparelhos do SUS. Entretanto, esse raciocínio

foi  implementado  sem  que  antes  fosse  promovida  uma  reflexão  profunda  dos  reais

problemas do serviço público de saúde, que não está restrito a ter um profissional de saúde

concursado ou não. Promover  mudanças  tão sérias no regime jurídico administrativo  e,

assim, na forma de gestão dos recursos públicos de saúde, baseados em uma promessa não

comprovada de eficiência e sem qualquer reflexão acerca do papel do SUS na sociedade

brasileira, é um caminho perigoso, considerando que arrisca o retorno a um panorama de

assistência  pública de saúde a cargo do setor privado (mesmo que sem fins lucrativos),

típico do modelo sanitário anterior à  CF/88. 
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Conclusão

Analisando-se o direito à saúde sob o aspecto normativo-constitucional, a partir da

Constituição Federal de 1988, destacam-se determinadas características que diferenciam o

modelo de proteção a saúde brasileiro. Se antes da CF/88, o sistema de saúde no Brasil

estava  vinculado  a  uma  assistência  médica  e  hospitalar  que  segmentava  os  usuários  a

depender da existência da relação formal de emprego, diferenciando o acesso à saúde entre

quem era beneficiário da previdência social e quem dependia da caridade pública, após os

intensos movimentos de Reforma Sanitária da década de 1980, acolhidos na nova Carta

Constitucional promulgada em 1988, a proteção à saúde viu-se arraigada em um sistema em

que o acesso deve ser universal e igualitário. Nesse sentido, entender o sentido e o alcance

do acesso universal e igualitário das ações e serviços de saúde é importante para identificar

qual o modelo de saúde que o Brasil passou a adotar após a CF/88. 

Esse  novo panorama para  proteção da  saúde se  deu em um período de  anseios

democráticos e sociais, no qual se almejava abertura democrática e promoção de justiça

social  por meio dos direitos tratados na nova Constituição.  Mais especificamente com a

criação  de  um  Sistema  Único  de  Saúde,  a  CF/88,  além  de  representar  um  marco  no

estabelecimento de direitos de cidadania,  apresenta-se como um instrumento para tornar

concreto o acesso universal e igualitário à saúde. 

Como  apontado,  a  CF/88  tratou  de  desenhar  um sistema  de  saúde que  a  todos

deveria ser ofertado, independente de sua posição social ou laboral; bem como estabeleceu

que  não  poderia  haver  diferenciações  na  oferta  de  serviços  na  rede  de  saúde  pública,

formulando-se  um  sistema  de  saúde  universal,  que  se  propõe  ainda  a  ser  integral,

estruturando-se  em ações  descentralizadas  de  saúde  nas  mais  diversas  áreas,  incluindo

desde atividades  básicas  de  prevenção  e  de  menor  complexidade  até  atendimentos  que

requerem mais tecnologia, pesquisa e gastos; e ainda que seja gratuito a fim de viabilizar

que  essa  rede  seja,  de  fato,  integral,  descentralizada  e  universal.  Ademais,  a  CF/88

estabeleceu que apenas de forma complementar a iniciativa privada poderia participar do
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Sistema Único de Saúde. Ou seja, a atuação principal deveria ser a estatal para construção e

manutenção do recém criado sistema universal de saúde brasileiro. 

Por outro lado, mesmo diante da construção de um novo papel do setor público na

prestação direta de serviços de saúde desde 1988, o setor privado, notadamente filantrópico,

continuou a ser o grande fornecedor de serviços do SUS. 

Ademais, a comercialização de planos de saúde mais baratos acaba por servir às

posições  de  que,  para  desonerar  o  SUS,  deve  o  Estado  apoiar  a  expansão  do  sistema

privado  de  saúde,  notadamente  daqueles  que  ofertam  planos  com  valor  reduzido,  e,

consequentemente, com cobertura limitada. 

Nesse panorama,  o  Estado se  divide  entre  suas  funções  para  saúde de executor

direto, de comprador ou de regulador de serviços de saúde. O que se buscou demonstrar

nesta dissertação foi que quanto mais executor direto e menos regulador e comprador o

Estado for, maiores chances de serem efetivadas as determinações constitucionais em torno

da construção de um sistema de saúde universal, que promove equidades em seu acesso e

que conta com o setor privado de modo subsidiário. 

Sem menosprezar  a  função do mercado  na  promoção  de  saúde,  apontou-se  que

objetivo que conduz a atividade privada é de lucro e de sucesso na relação custo/benefício.

Ou mesmo que sem finalidade lucrativa, à atividade privada não pode ser atribuída o dever

de promover  um sistema de saúde universal,  que envolve  imperativos  de igualdade  no

atendimento para todos, independente de sua capacidade de pagamento. 

Assim,  defende-se que, a exemplo dos gastos promovidos na atenção hospitalar,

com recursos da média e alta complexidade de saúde, nos quais se observa maior fluxo de

recursos para a compra do setor privado que o executado diretamente pelo Estado, ainda é

tímido o cumprimento pelo Estado brasileiro do comando constitucional da formulação e da

implementação  de  políticas  públicas  de  saúde  executadas  diretamente  pelo  Estado,

alterando-se a complementariedade determinada constitucionalmente.

Outro aspecto fundamental em pauta no debate da participação do setor privado no

SUS diz  respeito  à  construção de  um modelo  de gestão  estatal  em saúde por  meio  da

transferência  da  administração  de  recursos  públicos  ao  Terceiro  Setor,  notadamente  às

Organizações Sociais. Em decorrência da Reforma da Administração Pública promovida na

década de 1990, a propagada ineficiência e a burocracia no setor público conduziram ao
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repasse de determinados serviços públicos à gestão de instituições privadas, sob promessas

de  ganho  de  eficiência,  considerando  que  não  se  precisaria  cumprir  determinadas

formalidades impostas ao Estado, como realização de concurso público e de procedimento

licitatório. 

Destarte, defende-se que o objetivo constitucional com a criação do Sistema Único

de  Saúde  foi  a  instauração  no  Brasil  de  um serviço  público  concretizador  de  direitos

fundamentais  e  promotor  de  desenvolvimento  social,  firmado  em um sistema universal

(garantido a  todos),  integral  (que permitisse  o acesso a  todos os  meios  de promoção e

proteção  à  saúde  disponíveis),  igualitário  (igualdade  no  acesso  às  ações  de  saúde,

promovendo  desenvolvimento  social)  e  predominantemente  público;  modelo  esse

distorcido pelo crescimento na transferência à iniciativa privada das ações e serviços de

saúde, seja por meio da regulamentação dos planos de saúde populares, criando mais um

campo  dentro  da  saúde  para  ser  explorado  pelo  mercado,  e  ainda  pela  compra  cega  e

entrega da gestão e da execução dos serviços públicos de saúde às instituições filantrópicas

e  às  organizações  sociais,  indo  além  do  máximo  de  participação  privada  no  SUS

determinado na Constituição Federal de 1988. 

No momento  em que se discutem soluções  para melhoras  do Sistema Único de

Saúde, identifica-se que o sistema ainda se encontra em construção. Ademais, é importante

que se busquem melhoras na gestão e no financiamento dos serviços públicos de saúde, a

começar pelo cumprimento das determinações constitucionais para a saúde. 
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Nacional  n.  023.410/2016-7.  Relator:  Ministro Bruno Dantas,  Brasília,  10 de agosto de
2016. Acórdão 2057/2016- Plenário. Brasília. 

________. Tribunal de Contas da Uniao,  Acórdao 2444/2016, Solicitaçao do Congresso
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