
Contribuição ao debate em saúde
Breve histórico do Sistema de Saúde Brasileiro
Os serviços de saúde brasileiros eram estruturados de forma individual, sem centralização e abarcando 
uma parcela insignificante da população até o início dos grandes movimentos operários nas décadas entre 
1910 e 1930. Até então os médicos ofereciam seus serviços de forma particular as famílias mais ricas e 
existiam as santas casas de misericórdia que ofertavam serviços de saúde em caráter de filantropia para 
os setores extremamente pauperizados.
Durante o governo de Getúlio Vargas, sob pressões dos trabalhadores, criou-se um modelo espelhado em 
países europeus, em que os trabalhadores com carteira assinada tinham acesso a serviços públicos de 
saúde ofertados de forma fragmentada, haviam instituições específicas para cada categoria de 
trabalhadores. 
Os setores da classe trabalhadora mais organizados e com maior potencial de mobilização e, ao mesmo 
tempo, mais importantes na geração de mais valia (ferroviários, marítimos, industriários) foram os 
primeiros a se beneficiarem com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP). Os IAPs 
ofereciam infra-estrutura de hospitais públicos e serviços de saúde dispersos, organizados de forma 
independente.
Esse processo se desenvolveu até a incorporação de todos os setores com carteira assinada ao longo das 
décadas de 40-60 essa expansão levou a unificação dos serviços de saúde ofertados pelos IAPs e sua 
incorporação ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1967. Anos depois houve a 
fragmentação do INPS e a prestação de saúde ganhou um órgão próprio, o Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), em 1974. 
O INAMPS manteve a unificação dos IAPs e incorporou os serviços privados como prestadores de 
serviços a essa rede pública, ou seja, o INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas parte do 
atendimento era realizado pela iniciativa privada; os hospitais particulares conveniados estabeleciam a 
remuneração por procedimento. Além disso, o governo também forneceu programas de financiamento 
para que o setor privado criasse/ampliasse a infra estrutura hospitalar. Esse mecanismo permitiu uma 
transferência vultuosa de recursos públicos ao setor privado e de planos de saúde.
Dessa forma, enquanto os trabalhadores com carteira assinada dependiam do INPS/INAMPS e sua rede 
conveniada, o restante dos serviços de saúde eram ofertados pelo setor privado: a burguesia pagava por 
atendimentos particulares em centros de excelência; a pequena burguesia juntamente com pequena 
parcela dos trabalhadores melhor remunerados pagavam aos planos de saúde; os subempregados (sem 
carteira assinada), desempregados e não inseridos no processo de produção dependiam de instituições 
filantrópicas e não tinham acesso aos serviços de saúde estatais.
Entretanto, se era de se esperar que a criação do SUS significasse uma ruptura com o processo anterior , 1

não foi isso que aconteceu. A organização e racionalização dos recursos públicos durante a ditadura militar 
permitiu uma ampliação da cobertura a toda a população (universalização do acesso), sem um 
proporcional aporte de recursos. Isso resultou no sucateamento da estrutura estatal e na progressiva 
focalização dos serviços ofertados. Tal processo não se deu de forma despretensiosa ou por imperícia dos 
agentes estatais, mas em consonância com o projeto das instituições internacionais (FMI, OMS, Banco 
Mundial) que formulavam diretrizes para a saúde a partir das necessidades do capitalismo .2

Esse projeto formulado pelo Banco Mundial se assemelha ao modelo estadunidense em que a parcela da 
população que não tem acesso aos planos de saúde recebe do governo uma “cesta básica” de saúde  3

 https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/reforma-sanitc3a1ria-brasileira-_thac3ads-tubero_.pdf1

 https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/o-sus-e-as-polc3adticas-do-banco-mundial-_thac3ads_.pdf2

 Nos EUA o Medicaid e Medcare cobrem respectivamente a população mais miserável e a população idosa, mas há 3

uma parcela da população (por volta de 40 a 50 milhões de pessoas) que não possuem planos privados de saúde 
nem são pobres nem velhas o suficiente para serem cobertas por esses “planos de saúde" estatais)
http://internacional.estadao.com.br/noticias/america-do-norte,entenda-sistema-de-saude-dos-eua-exclui-46-milhoes,
431943

https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/o-sus-e-as-polc3adticas-do-banco-mundial-_thac3ads_.pdf
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capaz de atender as demandas básicas; caso o usuário necessite outros níveis de atenção, deve recorrer 
ao setor privado. 
A tentativa de se implementar modelo semelhante no Brasil se dá em uma gradativa focalização dos 
serviços de saúde na atenção primária em detrimento dos outros níveis de atenção. O PT e os agentes da 
reforma sanitária cumprem importante papel ideológico de defesa da atenção primária em contraposição 
ao modelo hospitalocêntrico anterior. Sob o discurso de que a prevenção é mais importante que o 
tratamento, empreendem essa focalização. Nesse processo assistimos a uma redução significativa do 
número de leitos hospitalares estatais e uma dependência crescente aos leitos “alugados” do setor privado 
pelo SUS .4

A focalização na atenção primária se distancia do próprio projeto de integralidade proposto pelo 
Movimento de Reforma Sanitária. Não devemos também cometer o equivoco de entender esse processo 
de focalização como uma resolução dos problemas crônicos da atenção primária ou da garantia de 
qualidade de acesso a esse nível de atenção. A focalização empreendida não é acompanhada de 
investimentos em infra-estrutura, oferta de exames laboratoriais e da garantia de uma equipe 
multiprofissional. A focalização se dá essencialmente centrada num modelo centrado na figura do médico e 
sem garantir ao profissional estrutura física, exames, medicações, apoio de outros profissionais 
especializados e sem acesso a outros níveis de atenção, culminando num acesso aos serviços de saúde 
restrito a população.
A garantia de espaço para o setor privado também não foi ameaçado pelo SUS. O modelo que se seguiu a 
Reforma Sanitária não contrapôs os serviços públicos e privados, mas os tornou complementares. Os 
serviços que também eram ofertados pelo setor privado foram despriorizados pelo Estado, o que levou ao 
sucateamento e a obsolescência, cedendo espaço para que parcerias público privadas fossem priorizadas 
pelo SUS e para superar o gargalo dos serviços públicos, os usuários tem de recorrer ao setor privado 
diretamente (exemplo mais marcante é dos serviços de exames laboratoriais). Já os setores de alta 
complexidade, em que o gasto excedia o lucro, foram deixados a cargo do setor público (como setor de 
transplantes e hemodiálise). 

A organização do sistema de saúde brasileiro atual
A oferta de serviços de saúde na atualidade também se mantém distinta de acordo com sua origem social, 
mas com mudanças significativas em relação ao modelo anterior ao SUS em relação aos setores 
proletários: atualmente, além dos setores da pequena burguesia, parcelas crescentes e significativas do 
proletariado foram incorporadas ao atendimento dos planos de saúde. Essa incorporação se deu de forma 
estratificada, havendo diferenças substanciais nos serviços ofertados pelos planos de saúde entre os 
distintos estratos sociais. Outra grande diferença é que os subempregados (sem carteira assinada), 
desempregados e não inseridos nas cadeias produtivas passaram a ter direito aos serviços estatais de 
saúde (SUS).
Interessante observar que na história da saúde pública brasileira houve uma progressiva incorporação dos 
trabalhadores de acordo com sua importância na geração de mais valia isso se deve ao papel dos serviços 
de saúde em permitir que os trabalhadores estejam em condições para o trabalho e com isso da 
preocupação do Capital de manter a mercadoria “força de trabalho” em condições de se realizar como 
valor de uso e gerar mais valia . 5

A incorporação dos trabalhadores aos serviços privados de saúde se deu de forma semelhante a da 
criação dos IAPs, em que os setores mais importantes do proletariado foram progressivamente 
incorporados. Essa expansão progressiva dos planos de saúde para trabalhadores culmina com um 

 http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/sus-desativa-15-mil-leitos-da-rede-publica-em-quatro-anos-e-4

populacao-enfrenta-descaso-13052015

 Há outros papéis cumpridos pela medicina na sociedade capitalista.5

Sobre o “papel da medicina na sociedade de classes” consultar: https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/
o-papel-da-sac3bade-na-sociedade-capitalista-_victor-baiano_.pdf e https://saudecomunista.files.wordpress.com/
2014/07/como-o-sistema-de-sac3bade-brasileiro-contribui-para-a-reproduc3a7c3a3o-do-capital-_victor-baiano_.pdf 
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projeto de lei que propõe a generalização dos planos de saúde aos trabalhadores com carteira assinada  6

(o PEC 451/14 de Eduardo Cunha). 
Na conjuntura atual, podemos observar que a expansão dos planos de saúde tem um duplo ganho para o 
capital, pelo extração direta da mais valia dos trabalhadores da saúde (lucratividade do complexo médico 
industrial) e pela garantia de uma assistência a saúde diferenciada para os diferentes estratos do 
proletariado.
Ainda que esses planos de saúde muitas vezes tenham uma qualidade precária e comparável ao SUS, 
geralmente apresentam uma fuga em relação a algum gargalo do SUS (internação hospitalar ou, por 
vezes, somente uma maior agilidade de exames laboratoriais). Utilizar o fetiche de “ter um plano privado” 
como única justificativa para compra de planos de saúde (argumentação utilizada por muitos sanitaristas) 
não nos parece condizente com a realidade, apesar de não desconsiderarmos a questão ideológica 
envolvida.
A incorporação dos assalariados aos planos de saúde em grande escala foi amplamente incentivado pelo 
Estado nos últimos 15 anos e para parcelas cada vez mais precarizadas de trabalhadores [tabela 1] .7

Outro processo que vem se firmando a partir da lei 9.656/96  é a tendência de que o crescimento da 8

cobertura dos planos de saúde se dê a partir dos planos empresariais (corporativos) pois esses não 
sofrem qualquer regulação da ANS (agência reguladora do setor privado da saúde) [tabela 4]. Esses 
planos tem como alvo principal os trabalhadores em faixa etária de 20 a 35 anos e inseridos no processo 
produtivo [tabela 5].
Esses planos sofrem reajustes totalmente arbitrários e sem a adequada fiscalização da ANS  [tabela 6]. 9

Tendem também a excluir profissionais com idade mais avançada ou tornar inviável a manutenção do 
plano ao longo do envelhecimento do trabalhador devido ao crescimento exponencial dos seus custos. 
Como a faixa etária da população coberta é de menor risco para utilização dos serviços privados a 
lucratividade desse modelo é máxima, mas completamente inviável a longo prazo e depende dos altos 
níveis de emprego, podendo desmoronar ao sinais mais contundentes de crise econômica e jogar toda 
essa população novamente no SUS.

Os  serviços privados
Grande parte da juventude trabalhadora está submetida ao desemprego ou a contratações precárias e 
com baixos salários. Essa grande parcela da juventude depende exclusivamente dos serviços públicos e 
sofrem da falta de assistência e dos gargalos do SUS.
Porém há uma considerável parcela dos trabalhadores que tem empregos com carteira assinada e que 
possuem planos de saúde, esse processo foi acelerado nos últimos 15 anos por programas de incentivos 
do governo a expansão dos planos de saúde para parcelas cada vez maiores da classe trabalhadora (em 

 http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/480944-PROPOSTA-OBRIGA-6

EMPREGADOR-A-PAGAR-PLANO-DE-SAUDE-PARA-TRABALHADORES.html

 Conforme notícias: Folha de São Paulo “Saúde privada cresce 30% desde 2000” (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/7

cotidian/ff0406200701.htm) e “Planos tentam atrair público de 
baixa renda” (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406200702.htm);

 Em julho e agosto de 2009, a ANS publicou as Resoluções Normativas nº 195 e 200, 8

respectivamente, regulamentando alguns aspectos dos planos coletivos. Para saber mais sobre este assunto: 
“Planos de Saúde: nove anos após a Lei 9.656/96”. São Paulo: Conselho Regional de  Medicina do Estado de São 
Paulo e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 2007. 
In http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/Planos_de_Saude.pdf

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/06/falta-de-regulamentacao-clara-permite-reajustes-abusivos-de-planos-9

coletivos.html
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especial setores que foram incorporadas as cadeias produtivas do último ciclo de crescimento do Capital)  10

[tabela 1]. 
Essa expansão da cobertura da rede privada foi acompanhada de um aumento sem precedentes da 
lucratividade dos planos de saúde e sua receita cresce ininterruptamente nos últimos 15 anos [tabela 2]. 
Para se ter uma idéia, em 2011, as operadoras médico-hospitalares tiveram uma receita de R$ 81,3 
bilhões, 11,1% a mais que em 2010. A sinistralidade (razão entre a despesa assistencial e receita 
angariada com as mensalidades) é de 81,6%, ou seja, quase 20% do montante pago aos planos de saúde 
representa sua taxa de lucro. 
Esse crescimento não generalizou-se para os trabalhadores da área da saúde, ao contrário, se deu a 
custa de uma diminuição proporcional do valor dos atendimentos pelos profissionais de saúde (o valor 
pago foi corroído pela correção da inflação no período, resultando em uma diminuição proporcional dos 
rendimentos) [tabela 3], além da intensificação do trabalho por metas cada vez mais irrealizáveis e 
diminuição do tempo destinado ao atendimento dos pacientes. 
Essas transformações afetam de forma contundente os serviços oferecidos, é perceptível aos usuários dos 
planos de saúde a demora no agendamento de consultas e de exames, além da superlotação das 
unidades de atendimento de urgência. Esse processo se agravou nos últimos anos pelo aumento da 
população atendida sem o equivalente incremento do investimento e da infra-estrutura.

Longe do discurso hegemônico da excelência dos serviços privados de saúde, percebe-se hoje que - 
acompanhando a expansão e barateamento dos planos de saúde - há uma precarização cada vez mais 
intensa dos serviços prestados pelas operadoras privadas, uma restrição crescente dos serviços 
oferecidos, o aumento do tempo de espera as consultas e exames, carências e restrições a utilização dos 
serviços que em tese seriam oferecidos. 
Os governos de ambos os espectros de dominação do Capital (PT e PSDB) implementaram nesses 
últimos 15 anos incentivos ao crescimento dos planos de saúde com perdão de dívidas do setor privado, 
parcerias público-privadas extremamente lucrativas aos planos de saúde, isenção de impostos  e a 11

recente autorização para a entrada maciça de Capital estrangeiro no mercado nacional com a compra de 
grandes planos de saúde e redes hospitalares brasileiras . Essas transações, apesar de contar com apoio 12

e financiamento do BNDES e de incentivos governamentais é inconstitucional .13

A entrada maciça de capital estrangeiro, o crescimento dos serviços privados e a privatização dos serviços 
públicos está levando o sistema de saúde brasileiro a uma aproximação cada vez maior ao modelo de 
saúde estadunidense e um afastamento progressivo dos modelos de saúde universal. 
No entanto, esse caminho não é exclusividade do Brasil, o desmantelamento dos serviços públicos e a 
inserção da lógica privada e a privatização direta está em curso nos países europeus que eram modelos 
de sistemas universais inseridos no sistema capitalista, esse processo internacional intensificou-se ainda 
mais após a crise econômica de 2008 e segue a passos largos. Nesse contexto o Brasil assume papel de 
protagonismo internacional nos modelos de privatização da gestão e relações publico-privadas, servindo 
até mesmo de modelo para contra-reformas nos países europeus .14

�  Conforme notícias: Folha de São Paulo “Saúde privada cresce 30% desde 2000” (http://www1.folha.uol.com.br/10
fsp/cotidian/ff0406200701.htm) e “Planos tentam atrair público de 
baixa renda” (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406200702.htm); Estado de São 
Paulo “Com 86 milhões de pessoas, classe C já é maioria da população brasileira” (http://www.es
tado.com.br/editorias/2008/03/27/eco-1.93.4.20080327.31.1.xml).

 https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/como-o-sistema-de-sac3bade-brasileiro-contribui-para-a-11

reproduc3a7c3a3o-do-capital-_victor-baiano_.pdf no tópico: “5.3.6 – O sistema de saúde brasileiro: o setor privado e 
o SUS”

 http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Capital-estrangeiro-na-Saude-SDC-029612

 http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,agu-considera-inconstitucional-regra-que-permite-capital-estrangeiro-na-13

saude,1628432

 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/05/internacional/1430850229_139505.html14
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http://tado.com.br/editorias/2008/03/27/eco-1.93.4.20080327.31.1.xml


Os serviços públicos e a privatização
As lutas no campo da saúde no Brasil ao longo das últimas duas décadas são marcados pela resistência 
aos avanços neoliberais sobre o SUS gerando precarização dos seus serviços, privatização e o 
aprofundamento do subfinanciamento. Esse processo foi iniciado pelos governos de Collor e FHC; no 
governo do PT o processo de desmonte do SUS foi acompanhado de um crescimento ainda maior dos 
serviços privados de saúde (planos de saúde e complexo médico-industrial).
Os ataques ao SUS só aumentaram e iniciou-se uma disputa entre os governos do PSDB e PT pelo 
melhor plano de privatização da gestão dos serviços públicos (Fundações Estatais de Direito Privado –
FEDP– e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH– utilizados pelo PT contra o histórico 
modelo do PSDB de Organizações Sociais – OSs). Ambos modelos precarizam os serviços prestados e as 
condições de trabalho e remuneração dos profissionais de saúde, além de desregulamentarem a compra 
de insumos e a contratação (com processos mais frouxos de licitação e contratação sem a necessidade de 
concursos públicos, muitas vezes por meio de terceirização).
Nos posicionamos contrários a ambas as formas de privatização e precarização dos serviços públicos de 
saúde e vemos que ambas caminham no sentido contrário a conquista de um sistema de saúde 100% 
público, estatal, universal, de qualidade.

O SUS, configura-se hoje como um elemento importante no desenvolvimento capitalista brasileiro, 
oferecendo serviços de saúde para uma população a margem do sistema privado; constituída de 
subempregados, desempregados, idosos e crianças, deixando grande parte do proletariado inserido nas 
cadeias mais rentáveis do capital sob os serviços privados (planos de saúde). 
Esse projeto tem se tornado cada vez mais claro desde o projeto de reforma sanitária em 1988, os 
governos que se sucederam ao longo das duas décadas seguintes tornaram o fornecimento de 
medicamentos e insumos ao SUS um campo extremamente lucrativo para o complexo medico-industrial, 
que expande-se ininterruptamente nos últimos 30 anos, juntamente com os planos de saúde privados (que 
tiveram ampliação sem precedentes na quantidade de usuários no mesmo período), ampliaram as 
relações entre os serviços públicos e privados através da transferência direta de recursos públicos para o 
financiamento de leitos privados para pacientes do SUS, a oferta de leitos de hospitais públicos aos planos 
de saúde (conhecida como “dupla-porta”), de perdão de dividas do setor privado, de dedução de impostos 
a usuários de planos de saúde e isenções aos planos, de empréstimos do BNDES para a ampliação da 
rede privada e das fusões entre empresas do complexo médico industrial .15

Esse modelo tornou o SUS - progressivamente - um sistema complementar ao setor privado (ao contrário 
do que foi idealizado pelo movimento de reforma sanitária), dedicado a ofertar os serviços não cobertos 
pelos planos de saúde (como transplantes, hemodiálise e farmácias de alto custo) e uma oferta de 
cobertura precária para a população sem condições de adquirir um plano privado. 
O SUS, longe de representar ameaça ao sistema privado, se constitui como um potencializador de uma 
rentabilidade ainda maior para esse setor. Esse modelo de coexistência estatal + privado com intensa 
participação estatal no desenvolvimento do setor privado é uma aposta mundial e já faz o Brasil se 
destacar como um dos maiores mercados para o setor privado .16

Esse modelo de assistência a saúde em que serviços públicos e privados convivem e se complementam 
sob a preponderância econômica do setor privado assemelha-se ao projeto estadunidense, no qual os 
serviços públicos são responsáveis pela cobertura da população desassistida pelo setor privado 
(Medicaid). 
Essas semelhanças ficam evidentes na origem dos gastos em saúde: nos EUA o Estado é responsável por 
45,5% dos gastos em saúde; em sistemas que propõem uma cobertura universal (como o brasileiro) ainda 

 https://saudecomunista.files.wordpress.com/2014/07/como-o-sistema-de-sac3bade-brasileiro-contribui-para-a-15

reproduc3a7c3a3o-do-capital-_victor-baiano_.pdf no tópico: “5.3.6 – O sistema de saúde brasileiro: o setor privado e 
o SUS”

 Interessante análise sobre o projeto de associação dos serviços públicos e privados na saúde a nível mundial pode 16

ser vista no artigo “Cobertura Universal de Saúde, a nova aposta do capital"
http://www.brasildefato.com.br/node/30769#.VJRDJUQMYP9.facebook
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apresentam gastos públicos muito mais elevados quando comparados aos gastos de origem privada: no 
Reino Unido (84%), Itália (77,2%), Espanha (71,8%) .17

Em 2009, o Brasil gastou em saúde em torno de 8,8% do PIB, sendo que somente 3,8% foram gastos do 
setor público, representando algo em torno de 43% do total do gasto em saúde .18

Demografia médica
Assim como na rede pública, há uma crescente precarização dos vínculos empregatícios na rede privada e 
um progressivo aumento na quantidade de profissionais formados (em geral a partir do financiamento 
estatal das universidades privadas e de expansão precária das universidades públicas), aumentando a 
quantidade de profissionais disponíveis no mercado de trabalho [tabela 7] e levando a uma sujeição a 
condições de trabalho cada vez mais precárias. 
Na rede publica a contratação dos novos profissionais se dá principalmente a partir de frágeis vínculos 
empregatícios e terceirização na contratação dos profissionais. Concursos públicos para os profissionais 
de saúde são praticamente inexistentes, a contratação via de regra acontece por intermédio de fundações 
privadas ou “cooperativas” que contratam profissionais sob frágeis contratos CLT ou sob o formato de 
CNPJ (“profissionais empresas”) ou ainda sob o formato de “bolsas” (sem garantias trabalhistas, vínculos 
empregatícios e sem gozar das mínimas garantias previstas pela CLT), como é o caso dos principais 
programas de interiorização de profissionais “PROVAB” e “Mais Médicos”.

Vale destacar que o aumento do numero de profissionais de saúde é imprescindível, o Brasil conta hoje 
com uma relação medico/habitante  muito menor que a de países europeus (em média 3 - 4 med/1000 19

hab) e extremamente inferior a de Cuba (6,39 med/1000 hab), no Brasil esse índice é de 1,95 med/1000 
hab segundo dados de 2011.
Além dessa falta de médicos ainda há uma intensa desproporção na distribuição regional dos profissionais 
e uma concentração nas áreas economicamente dominantes no país. O estado do Rio de Janeiro possui 
3,57 med/1000 hab e São Paulo possui 2,58 med/1000 hab enquanto o Maranhão possui 0,68 med/1000 
hab e o Pará 0,83 med/1000 hab (observação importante é de que esses profissionais encontram-se em 
sua esmagadora maioria nas capitais dos respectivos estados).
Ainda há uma absurda desproporção na distribuição de profissionais entre a rede pública e privada. Em 
alguns estados a proporção entre a oferta de médicos (“número postos de trabalho médicos” / “população 
coberta”) no setor privado em relação ao público chega a impressionantes 12:1 (no caso da Bahia) e uma 
média nacional de aproximadamente 4:1 médicos/hab ofertados no setor privado [tabela 10]. 
Esses dados demonstram que é imprescindível um aumento no número absoluto dos profissionais de 
saúde, mas apontam com ainda maior evidência que é necessário romper com a lógica do sistema de 
saúde brasileiro, ditada pela preponderância econômica de certas regiões do país e da geração de mais-
valia pelos planos de saúde. 
Outras questões, sempre em voga como a “des-humanização” dos profissionais de saúde e a sua 
preferência pelo setor privado (atribuída a ganância) se dá essencialmente pela organização do sistema, 
não o contrário. As propostas governamentais que tentam reverter essa situação através do âmbito da 
formação médica tem por objetivo tirar o foco das questões centrais.
A desigual distribuição dos médicos não é uma desvirtuação moral ou problema ético-profissional ou ainda 
um defeito da formação médica, mas essencialmente um reflexo da lógica mercadológica do nosso 
sistema de saúde.

 http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil e no artigo “Health conditions and health-policy innovations in 17

Brazil: the way forward. Lancet. 2011.”

 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/ams/2009/ams2009.pdf18
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médicos e nem ignorar a participação dos demais profissionais de saúde, utilizamos esse indicador por 
sintetizar e ilustrar a falta de oferta de profissionais de saúde em geral (sendo esse deficit ainda maior se 
analisarmos outros profissionais).
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É preciso romper também com os ranços corporativos de certos grupamentos profissionais que, apesar do 
intenso processo de proletarização sofrido no último século e em especial nas últimas décadas, tenta 
desesperadamente manter seu status de profissional liberal e de pequena burguesia. Esses setores em 
geral se opõem a reformas no setor de saúde não por causa da precarização dos vínculos e condições de 
trabalho ou na qualidade dos serviços de saúde prestados a população, mas sim ao aumento da 
competitividade do mercado devido a maior oferta de profissionais de saúde e de mecanismos de 
subordinação do seu trabalho aos serviços públicos e privados e a tendência de inviabilizar a oferta de 
atendimentos privados independentes (não subordinadas aos planos de saúde).
A lógica corporativista e pequeno burguesa é predominante nas associações médicas e sindicatos, muitas 
delas tem suas discussões centradas em “como administrar seu consultório”, são geridas por diretores de 
planos de saúde, recebem financiamento de planos e empresas médicas e assemelham-se mais a 
associações patronais que de trabalhadores.

Nesse sentido o governo PT tem utilizado bem as manifestações reacionárias para deslegitimar a crítica a 
seus projetos e ampliando a formação de profissionais a partir de seus programas de expansão 
(precaricarizadora) do ensino superior (PROUNI e FIES) e de importação de profissionais e precarização 
de vínculos de trabalho (“mais médicos”, PROVAB, EBSERH).
Falta essencialmente visibilidade de uma crítica a esquerda desse projeto, qualquer manifestação 
contrária é silenciada sob a taxação de ser “corporativista”.

Propostas Comunistas para a Saúde
Em primeiro lugar a luta no campo da saúde não pode se dar de forma desarticulada a luta 

anticapitalista, cuja perspectiva seja a vitória do proletariado. As lutas e bandeiras parciais têm de estar 
articuladas a essa luta maior, as reformas setoriais desarticuladas a esse propósito já se provaram 
ineficazes em garantir transformações profundas e se mostraram reversíveis com a mudança na 
correlação de forças entre capital e trabalhadores.

Isso não significa negar lutas pelas reformas democráticas nos diversos setores citados, desde que 
essas assumam um caráter claramente anticapitalista, como já foi explicitado. 

Ressaltamos a importância de entendermos quais as formas que o capitalismo utiliza-se da 
produção de saúde em seu favor para que as bandeiras da classe revolucionária não sejam apropriadas e 
convertidas pelo Capital em seu favor. A importância que estamos dando para entendermos os limites da 
produção em saúde no Capitalismo vem no sentido de, ao sabermos os limites das conquistas no atual 
modo de produção, tencionarmos esses limites rumo à superação da sociedade atual e não no sentido 
utilizado pelos movimentos políticos de décadas passadas de limitar suas lutas ao “possível” sempre 
tentando uma conciliação de interesses entre as classes antagônicas.

Posicionamo-nos veementemente contrários a toda e qualquer forma de privatização da saúde e 
aos modelos de gestão que propõem uma lógica de produtividade privada à gestão dos serviços públicos, 
independente do nome que carreguem consigo. Sejam Organizações Sociais (OS), Fundações Estatais de 
Direito Privado (FEDP), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSH); todas apontam para uma 
precarização das relações de trabalho - expondo os trabalhadores da saúde a situações de trabalho cada 
vez mais degradantes em troca de salários cada vez mais baixos – e uma piora do atendimento à 
população – tornando cada vez mais difícil o acesso dos usuários aos serviços secundários e terciários de 
atenção. 

Defendemos que os serviços de saúde sejam 100% estatais, sob uma gestão pública, não 
burocratizada, com ampla participação e controle da classe trabalhadora. Quando afirmamos a 
necessidade de estatização dos serviços públicos precisamos ter claro que não basta afirmarmos 
unicamente seu caráter estatal, pois a conformação do Estado que temos hoje (burocrático, corrupto, anti-
democrático, clientelista e associado aos interesses do grande Capital) decorre do fato dele ser um Estado 
Capitalista, precisamos, portanto, ter como perspectiva a destruição desse Estado e a conformação de um 
novo, de caráter proletário, no qual a organização dos serviços de saúde seja realizada pelos 
trabalhadores e usuários e, portanto, subordinado aos interesses da classe trabalhadora. 



Devemos nos mobilizar contra as investidas de privatização do que ainda é público no SUS e lutar 
rumo a novas conquistas, como a estatização dos serviços privados, tendo como perspectiva a superação 
desse sistema de saúde, do Estado capitalista e da sociedade de classes.

Apoiamos e defendemos a existência de fóruns que congreguem militantes de todo o país, como 
ocorre com o Fórum Nacional contra a Privatização da Saúde; são espaços importantes de articulação, de 
debates e formulação teórica no campo da saúde. Entendemos que, atualmente, esses espaços têm 
apresentado uma diversidade de pensamentos e teorias com relação ao SUS, como já expusemos acima. 
É nosso papel nos inserir nesses espaços para qualificação do debate, resgatando os equívocos do 
passado para avançar na construção de uma teoria consistente e crítica acerca de nosso sistema de 
saúde.

A participação em Conselhos de saúde é importante como forma de denúncia da precarização das 
relações de trabalho em saúde, da privatização dos modelos de gestão, da falta de financiamento para o 
setor; mas devemos ir além. Devemos nos empenhar na construção de um movimento popular combativo, 
de perspectiva de transformação radical da sociedade que não esteja preso aos formatos de luta 
institucionais, porém também sem negá-las; esse movimento pode estar criando seus germes de 
nascimento na luta da saúde a partir da materialização dos Fóruns Populares de Saúde em diversas 
cidades do Brasil, que têm congregado diversas forças de esquerda na luta por um sistema de saúde 
público, 100% estatal e de qualidade.

Somos contrários à defesa ufanista do SUS. Reconhecemos seus avanços e lutamos em sua 
defesa, mas, acima de tudo, entendemos que é um projeto criado dentro das limitações da sociedade 
burguesa. Comumente nos deparamos com assertivas de que as críticas são estéreis, ou com pouca 
eficácia transformadora, quando não são acompanhadas e articuladas a projetos alternativos para a 
sociedade, quando muito, constituiriam-se em denúncias contundentes e manifestações de indignação. 
Sabemos, porém, que a realização de projetos alternativos nem sempre estão vislumbrados a curto ou 
médio prazo, mas, a longo prazo, não se pode perder de vista o desafio de se construir uma ordem social, 
na qual a voracidade e o desejo de acumular riqueza, não seja o determinante do comportamento 
socioeconômico. A crítica a que nos referimos, pode contribuir para despertar a consciência sobre a 
impossibilidade de humanizar o capitalismo e a necessidade de nos movimentarmos não em função 
simplesmente das questões imediatas, mas organizarmos nossa luta com o objetivo de transformarmos 
nossa sociedade.

Entendemos que se quisermos avançar para a conquista de uma sociedade em que o gênero 
humano possa ser livre, precisamos ter um projeto de transformação social e, dentro deste, um programa 
para a saúde.

Nesse sentido, apontamos que é preciso “lutar com o SUS, para além do SUS”. 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