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RESUMO 

 

 

Nesse trabalho, elegi como cenário o Sistema de Saúde brasileiro. A fim de 

compreender certos desdobramentos em termos de Política de Saúde nas últimas 

décadas, selecionei os grupos médicos como o objeto principal da tese, considerando 

sua atuação em dois momentos importantes. Primeiramente, optei por analisar o 

protagonismo dos médicos no momento da Constituinte de 1987-1988, uma vez que se 

trata de uma conjuntura emblemática para a assistência à saúde, culminando na criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo momento refere-se ao período posterior 

ao da promulgação da Lei de Planos e Seguros Privados de Saúde, em 1998, posto que 

naquela ocasião, foi regulamentado um novo cenário de inserção de trabalho para os 

grupos médicos. Esses dois momentos foram marcados pela mobilização do grupo de 

médicos ligados ao mercado pela busca da autonomia profissional; no primeiro período, 

o grupo ligado, sobretudo, a Associação Médica Brasileira (AMB) e ao Conselho 

Federal de Medicina (CFM) protagonizou o empenho de pautas que afastasse a 

―estatização‖ do sistema em prol da preservação do exercício liberal da medicina; no 

segundo momento, por sua vez, o mesmo bloco posicionou-se favorável a formalização 

de contratos entre as empresas de saúde e os prestadores, uma vez que os médicos 

denunciavam o descredenciamento sem justificativa com uma chave de barganha ou 

ameaça para intervir na autonomia médica. Minha hipótese é de que os grupos médicos, 

especialmente aqueles alinhados ao nicho privado, tentaram influenciar a trajetória do 

sistema de saúde, nos dois momentos destacados, a partir da pauta da preservação da 

autonomia profissional. Para tanto, percorri o roteiro da Constituinte, esmiuçando as 

atas das quatro etapas do processo. Também foram foco da investigação as atas das 

reuniões do Conselho Nacional de Saúde, Câmara da Saúde Suplementar, vinculada à 

Agência Nacional de Saúde e as edições do Jornal da Associação Médica Brasileira e do 

Conselho Federal Medicina. Além das notas oficiais das duas entidades representativas 

na época estudada.  

 

Palavras-chave: Sistema de saúde. Planos e seguros de saúde. Grupos médicos. 

Autonomia profissional. 

  



ABSTRACT 

 

 

In this research, the Brazilian Health System was chosen as the scenario. In order to 

understand the developments in terms of health policy in the last decades, with the 

selection of medical groups as the main object, considering their performance in two 

important moments. First of all, doctors were studied at the time of the Constitution of 

1987-1988, since it deals with an emblematic conjuncture for health care, culminating in 

the creation of the Sistema Único de Saúde (SUS). The second moment refers to the 

period after the promulgation of the law on health insurance, in 1998, which was put 

into effect and regulated in a new work scenario for medical groups. The two moments 

were marked by the mobilization of the group of doctors linked to the market for the 

pursuit of professional autonomy; at the first, the group linked, above all, at the 

Associação Médica Brasileira (AMB) and at the Conselho Federal de Medicina (CFM), 

has carried out the task of periodically exposing the "nationalization" of the health 

system and its effects on the practice of medicine; in the second moment, the same 

medical group denounced an absence of specific rules between providers and companies 

as harmful to the practice of medicine. My point is that the medical groups, tried to 

influence the trajectory of the health system, in the two highlighted moments, from the 

thematic of the preservation of the professional health. To do so, we went through the 

Constituent Assembly's roadmap, looking at the four stages of the process. In addition, 

the focus of the research is the service sessions of the Conselho Nacional de Saúde, 

Câmara da Saúde Suplementar and the official notes of the two representative entities at 

the time studied 

 

Keywords: Brazilian Health System. Health Insurance. Medical groups. Professional 

autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho, elegi como cenário o Sistema de Saúde brasileiro. A fim de 

compreender certos desdobramentos em termos de Política de Saúde nas últimas 

décadas, selecionei os grupos médicos como o objeto principal da tese, considerando 

sua atuação em dois momentos importantes. Primeiramente, optei por analisar o 

protagonismo dos médicos no momento da Constituinte de 1987-1988, uma vez que se 

trata de uma conjuntura emblemática para a assistência à saúde, culminando na criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo momento refere-se ao período posterior 

ao da promulgação da Lei de Planos e Seguros Privados de Saúde, em 1998, posto que 

naquela ocasião, foi regulamentado um novo cenário de inserção de trabalho para os 

grupos médicos. Esses dois momentos foram marcados pela mobilização do grupo de 

médicos ligados ao mercado pela busca da autonomia profissional; no primeiro período, 

o grupo ligado, sobretudo, a Associação Médica Brasileira (AMB) e ao Conselho 

Federal de Medicina (CFM) protagonizou o empenho de pautas que afastasse a 

―estatização‖ do sistema em prol da preservação do exercício liberal da medicina; no 

segundo momento, por sua vez, o mesmo bloco posicionou-se favorável a formalização 

de contratos entre as empresas de saúde e os prestadores, uma vez que os médicos 

denunciavam o descredenciamento sem justificativa com uma chave de barganha ou 

ameaça para intervir na autonomia médica. 

Minha hipótese é de que os grupos médicos, sobretudo aqueles ligados aos 

interesses do mercado, tentaram influenciar a trajetória do sistema de saúde, nos dois 

momentos destacados, a partir da pauta da preservação da autonomia profissional. 

Sendo assim, os objetivos traçados circunscrevem-se na tentativa de identificar as 

estratégias utilizadas por esse grupo, no contexto das duas mudanças institucionais. Para 

tanto, optei por separar o grupo dos médicos em dois blocos, aquele ligado ao 

Movimento Sanitário e, por isso, defensores do sistema universal e de todos os valores 

da VIII Conferência de Saúde e os que se posicionavam alinhados aos valores da 

Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, instâncias 

notavelmente defensora dos valores liberais para o exercício da medicina, salvo em 

momento pontuais.  

Para a análise dessas circunstâncias, valho-me dos textos de abordagem 

neoinstitucionalista, que se debruçaram sobre a análise do poder médico na trajetória 

dos seguros nacionais de saúde na Europa e nos Estados Unidos.  



 

16 
 

O poder das categorias médicas é uma variável importante para deliberar os 

rumos dos modernos sistemas de saúde, uma vez que, conforme uma perspectiva 

importante, quanto maior o poder dos médicos, maior a probabilidade de que 

prevaleçam formatos liberais, com predomínio da oferta privada de serviços e 

mecanismos de acesso definidos pelo mercado
1
. Tal percepção, contudo, foi revisada 

em diversos trabalhos, indicando que, embora o peso dos grupos médicos seja 

importante nos desdobramentos dos modelos de assistência à saúde, essas categorias 

não conseguem se articular sozinha para modificar a conjuntura institucional, nem 

tampouco suas escolhas se forjam de maneira independente do ambiente institucional e 

da relação com outros atores. Ellen Immergut
2
 chamou a atenção para os limites de tais 

posições, observando que em países onde, sob quaisquer critérios, o ―poder da 

profissão‖ dos médicos é equivalente, o resultado no processo de implantação de 

políticas públicas de saúde é diverso. Ao analisar os casos da Suécia, da França e da 

Suíça, Immergut concluiu que o êxito na implantação das políticas de saúde depende 

das características do sistema decisório. Assim, quando há maior concentração de poder 

no Executivo, maiores são as chances de sucesso na implantação de políticas 

abrangentes, ao passo que processos decisórios descentralizados, marcados pela 

presença de múltiplos ―pontos de veto‖, tendem a favorecer a obstrução de atores 

contrários à sua efetivação. Ademais, Jacob Hacker
3
 destacou que a habilidade de impor 

um viés privatizante ao sistema de saúde associou-se, ainda, ao peso já existente das 

empresas privadas ligadas a serviços de saúde nos momentos de implantação dos 

sistemas nacionais de saúde. George Tsebelis
4
, ao considerar a atuação dos veto players, 

sugere que mudanças institucionais acontecem devido ao poder de veto de determinados 

atores, em função de três aspectos: i) o número de agentes com capacidade de veto, ii) 

sua congruência (isto é, da convergência de suas posições políticas) e iii) a coesão 

interna de cada um deles. Segundo Tsebelis, quanto maior o seu número de veto 

players, incongruência e coesão interna, menores as chances de mudança. 

                                                 
1
FREDDI G.  ‗Problems of organizational rationality in health systems: Political controls and policy 

options‘. In Freddi G., Bjorkman J. W. Controlling Medical Professionals: the Comparative Politics of 

Health Governance: 1–7 London: Sage. 1989. 
2
 IMMERGUT, Ellen M. ―As Regras do Jogo: A Lógica da Política de Saúde na França, na Suíça e na 

Suécia‖. Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 11, nº 30. 1988. 
3
 HACKER, Jacob. The Historical Logic of National Health Insurance: Structure and Sequence in the 

Development of British, Canadian, and U.S. Medical Policy. 2000. 
4
TSEBELIS, George. Veto Players: how political institutions work. New York: Russell Sage Foudation. 

2000.  
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O caso brasileiro se insere entre os sistemas de saúde que sofreram mudanças de 

superposição, como bem formularam Mahoney e Thelen
5
. De acordo com eles, existem 

quatro padrões de mudanças: o primeiro, denominado ―deslocamento‖, ocorre quando 

novas regras substituem totalmente as antigas; o segundo, ―superposição‖, acontece 

quando novas normas são adicionadas às anteriores, sem que haja substituição, contudo 

modificando progressivamente o estatuto da ordem existente; o terceiro, ―desvio‖, é 

resultado das modificações progressistas ao estatuto da ordem existente por força de 

mudanças no ambiente; para concluir, a ―conversão‖, remete à alteração no papel das 

instituições, mesmo que se mantenham formalmente as mesmas. 

Nesse sentido, o SUS foi criado em 1988, numa conjuntura crítica, de mudança 

democrática, em que, dado o processo constituinte, deixaram de operar os pontos de 

veto tradicionais à ordem política brasileira, integrados à presença do modelo 

presidencialista, da ordem federativa e da fragmentação do sistema partidário. Abriu, 

portanto, uma janela de oportunidade para a conjectura de uma proposta universalista, 

por meio das formulações de um grupo coeso, embora pequeno – os sanitaristas. O 

bloco liderado por Sergio Arouca ocupou espaços de destaque na burocracia de Estado e 

se afirmou diante de atores com interesses heterogêneos, que não lograram constituir 

uma proposta global antagônica. Entretanto, tal janela de oportunidade se abriu numa 

conjuntura marcada pelo peso do legado, herdado da trajetória do capitalismo brasileiro 

e da formação descontínua na construção do sistema de saúde no país, assinalada pela 

presença de provedores privados na assistência à saúde e do subfinanciamento público 

do setor
6
. 

De posse dessas constatações, Tulia Falleti aponta que as reformas no sistema de 

atenção à saúde, introduzidas pela Constituição Brasileira de 1988 e implementadas ao 

longo da década de 1990, foram resultado de mudanças graduais – iniciadas muito antes 

da transição à democracia – através das quais atores localizados na periferia do sistema 

foram capazes de introduzir mudanças incrementais pelo processo, denominada ―adição 

de camadas‖. Assim, a introdução de um sistema universal de saúde no Brasil não 

                                                 
5
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THELEN, K (Eds): Explaining Institutional Change - Ambiguity, Agency and Power. New York: 
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6
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and Power. New York: Cambridge University Press, Chapter 2, 38-62.2010; MENICUCCI, Telma. 
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Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.  
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ocorreu apenas no momento da transição democrática, mas evolui gradualmente sob o 

mando do regime militar das décadas de 1970 e 1980, devido, sobretudo, à ação do 

Movimento Sanitário – atores subversivos no contexto brasileiro.  

A análise proposta debruçou-se sobre a constituição da medicina moderna no 

contexto internacional, durante o século XX, a qual garantiu aos médicos o papel de 

regular o próprio trabalho. Esse processo causou tanto a padronização dos serviços 

quanto dos produtos, formando um conhecimento médico produzido socialmente com 

uma apropriação privada. Isso ocorreu porque a profissão médica projetou estratégias 

profissionais a partir de elementos de antimercado, os quais atuam na proteção e na 

manutenção de prerrogativas monopolistas. Em outras palavras, o domínio e o 

monopólio desse conhecimento constituíram o fundamento da autonomia das profissões 

e do prestígio profissional
7
. 

Em sintonia com essas transformações os médicos brasileiros absorveram essa 

nova perspectiva, assim, o discurso das entidades representativas desses profissionais 

foi pautado pela defesa da medicina liberal durante todo o século XX, salvo em 

momento pontuais.  

Essa prática foi exercida sem grandes interferências do Estado, quando não 

incentivada. Contudo, durante a criação do Sistema Único de Saúde e no período de 

implementação do novo modelo de assistência, o grupo médico alinhado ao mercado 

sentiu-se ameaçado quanto à manutenção da sua autonomia profissional. Deste modo, 

para tentar preservar o exercício da medicina sem a interferência do Estado ou das 

empresas de saúde esse grupo impetrou estratégias. Ao longo dessas páginas será 

possível confirmar que esse grupo foi bem sucedido nos dois momentos, embora no 

primeiro período os almejos do CFM e da AMB tenham sido freados pelo Movimento 

Sanitário, pelo rito processual da Constituinte e pela conjuntura nacional.  

O trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo faço um breve 

levantamento sobre a produção bibliográfica no que se refere aos sistemas de saúde 

paradigmáticos nas últimas décadas, sem deixar de estabelecer um diálogo com a 

criação do Sistema Único de Saúde e seu contexto de elaboração. Encerrando essa 

primeira parte, apresento o ator principal da tese: os médicos, a partir de uma análise 

histórico sociológica da constituição da medicina moderna. No capítulo seguinte, 

percorro a trajetória da formação do Movimento Sanitário. Na primeira seção pontuo a 
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influência dos Departamentos de Medicina Preventiva na mudança da prática médica, a 

qual se opôs à medicina curativa, atividade corrente naquele período, e seu alinhamento 

à corrente médico-social. Na segunda parte, diante do florescimento do Movimento 

Sanitário, demarco o i) movimento estudantil, o ii) Movimento de Renovação Médica e, 

a iii) academia, espaços importantes pra o desenvolvimento desse grupo. Na terceira 

parte, assinalo o contexto econômico e político no qual o Movimento Sanitário se 

desenvolveu, marcado por um sistema mercantil da medicina em que recaía sobre a 

Previdência Social a tarefa de gerenciar as questões financeiras e regular as normas em 

detrimento da autonomia do Ministério da Saúde. Por fim, na quarta seção, discuto o 

momento de infiltração do Movimento Sanitário no Estado; munido da expertise 

galgada nas décadas anteriores, o grupo ocupou espaços na máquina pública, 

implementando projetos progressistas nos modelos da medicina social, ainda que de 

forma tímida, o que lhes permitiu se apresentar como um grupo coeso e retilíneo, com 

propostas bem definidas para o Sistema de Saúde no Brasil. O terceiro capítulo, por seu 

turno, cumpre o objetivo de traçar o roteiro da Constituinte por meio da força de 

barganha dos grupos ligados ao Movimento Sanitário e ao nicho privado, a fim de 

identificar a mobilização do último grupo em prol da garantia da autonomia profissional 

frente à criação do SUS, para que, na última seção, seja possível tecer considerações 

sobre o resultado final da Constituinte com base na participação desses dois grupos. No 

quarto capítulo avalio a estratégia utilizada pelo grupo médico ligado aos interesses do 

mercado na tentativa de ter sua demanda sobre a autonomia profissional atendida, haja 

vista que, a partir da legislação que regulamentou o setor de planos e seguros privados, 

o grupo de médicos vinculados ao Conselho Federal de Medicina e à Associação 

Médica Brasileira, sobretudo, iniciaram uma mobilização para assegurar arcabouço 

jurídico em torno da contratualização entre prestadores e empresas de saúde. Cumpre 

demonstrar como esse bloco de médicos articulou-se dentro das instâncias responsáveis 

por legislar sobre a política de saúde – Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) –, assim como indicar sua mobilização a partir 

do Legislativo e da grande mídia a fim de garantir jurisprudência para o exercício da 

prática médica sem interferências. 
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2 SISTEMAS DE SAÚDE E A PROFISSÃO MÉDICA 

 

A posição dada a Medicina nos dias de hoje está 

próxima das antigas religiões de Estado – ela tem 

monopólio aprovado oficialmente sobre o direito 

de definir o que é saúde e doença e de tratá-la. 

Além disso, ela é altamente reconhecida pelo 

público, o que reflete o grande prestígio que tem.  

Eliot Freidson, 1970. 

 

 Apresento uma discussão histórica sociológica sobre sistemas de saúde 

paradigmáticos e sobre a medicina enquanto uma ciência moderna. A partir de uma 

análise sobre os modelos de saúde foi possível compreender a criação do Sistema Único 

de Saúde diante do contexto internacional e da conjuntura nacional, marcados pelo 

afastamento de políticas sociais abrangentes e pela instalação de uma Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC), na qual não operavam pontos de vetos, ainda que num 

sistema presidencialista de ordem federativa. Além disso, o processo de aprovação do 

SUS contou ainda com a participação aguerrida do Movimento Sanitário, cujo 

protagonismo ultrapassou boa parte dos obstáculos impostos pelo setor privado. Para 

uma análise sobre a participação dos grupos médicos alinhados ao mercado durante a 

Constituinte e no processo de implementação do SUS, debrucei sobre a gênese da 

medicina moderna, a qual garantiu aos médicos a capacidade de regular o próprio 

trabalho, marcando a prática médica no contexto internacional e refletiu no exercício 

desses grupos no Brasil, pautando a atuação do bloco alinhado ao CFM e à AMB tanto 

na Constituinte, quanto após a promulgação da Lei de Planos de Seguros de Saúde. 

Na primeira seção desse capítulo, faço um breve levantamento da produção 

bibliográfica sobre os sistemas de saúde paradigmáticos, estabelecendo um diálogo 

desses modelos com a criação do Sistema Único de Saúde e seu contexto de elaboração, 

haja vista que tal sistema foi criado numa conjuntura internacional de cortes nos gastos 

do Estado, de predomínio de agendas privatizantes e de preocupação com a 

governabilidade das democracias, contudo o impacto dessa conjuntura foi filtrado no 

Brasil pela transição democrática e pela instalação da Constituinte, em um momento no 

qual não operavam pontos de vetos tradicionais à ordem política brasileira, conduzindo 

a um modelo de saúde diferente dos outros países neste contexto.  

A reforma brasileira foi instituída mesmo diante de um panorama pouco 

favorável. Para alguns autores, a trajetória de mudança foi garantida por meio de 

―adições de camadas‖, protagonizada por atores localizados na periferia do sistema, 
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capazes de introduzir alterações suplementares ao processo regulamentado pela 

Constituinte de 1988, em um momento no qual não operavam pontos de vetos, algo 

característico do presidencialismo de ordem federativa. Naquela ocasião, abriu-se uma 

janela de oportunidade para que a proposta universalista do Movimento Sanitário fosse 

analisada e votada. 

Na parte final, apresento o ator principal dessa tese: os médicos, a partir de uma 

análise histórico sociológica da profissão. Para isso, debruço-me sobre os primeiros 

autores a remeter ao conceito desse ofício como ―profissão‖; quando o fazem, 

esclarecem que a profissão médica somente se afirma por meio da autonomia no 

exercício profissional e da autorregulação, duas características que permeiam a 

trajetória médica e que serão usadas como mote para essa tese, no momento de criação 

do Sistema Único de Saúde e no período de implementação, sobretudo após a criação da 

Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde. 

 

 

2.1 Sistemas de Saúde 

 

Conforme publicação recente da Organização Mundial de Saúde, Health 

Systems, Health, Wealth and Societal well-being, o sistema de saúde tem por desígnio 

promover, restaurar e manter a saúde da população, garantindo ao conceito funções 

específicas que deveria contemplar, ainda que fora do seu alcance
8
. 

Ainda segundo a publicação de 2012, três formatos de atividades comporiam os 

modelos de sistema de saúde, a saber: i) ofertas de serviços de saúde, podendo ser 

individuais ou coletivas, articulando tarefas de prevenção e tratamento, por exemplo; ii) 

ações de suporte aos serviços de saúde; e iii) atividades focalizadas pelas autoridades de 

saúde para atingir as ações com impacto sobre os indicadores da saúde
9
. Por fim, o 

objetivo primário do sistema de saúde seria a melhora do estado de saúde da população, 

articulando indicadores e distribuição de seu acesso, além da responsabilidade diante da 

expectativa da população, somado ao respeito e à atenção ao paciente/usuário e à forma 

                                                 
8
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 Ibid., loc. cit. 



 

22 
 

proporcional de distribuição do financiamento. Com relação às funções, seriam 

incluídas o financiamento, a geração de recursos, ofertas de serviços e direção
10

.  

Datam da década de 1960 os primeiros esforços de classificação dos sistemas de 

atendimento em saúde. De acordo com o quadro analítico elaborado pelo pesquisador 

Odin Anderson
11

, destacam-se as experiências de Reino Unido, Suécia e EUA, à medida 

que seus elementos constitutivos serão utilizados recorrentemente na classificação dos 

sistemas de saúde posteriores, tais como a presença de fundos públicos ou privados, a 

extensão da cobertura e a participação do Estado como provedor ou comprador dos 

serviços. 

Por seu turno, na década de 1970, as formulações de Milton Roemer
12

 sugerem a 

classificação de três formatos de sistemas de saúde, a partir do papel do mercado nas 

atividades de saúde, acarretando, pois, os modelos: i) empresarial ou permissivo, 

direcionado ao bem-estar; ii) universal/compreensivo/socialista, com cobertura diversa 

em países ricos; e iii) desenvolvimento/transicionais, presente em países muito pobres, 

contudo ricos em diferentes recursos. No mesmo período, Mark Field
13

, ao criar sua 

distinção de modelos de sistema de saúde, privilegiou a propriedade sobre os meios de 

produção dos serviços, acrescido do papel dos médicos e das associações profissionais. 

Nesse sentido, seu padrão de classificação remete ao mecanismo social que modifica 

recursos em saúde, sob a forma de serviços de saúde. Para tanto, o pesquisador 

identificou seus seis tipos básicos de sistemas de saúde, a saber: privado, pluralista, 

seguro de saúde nacional, serviço nacional de saúde e socialista. Por fim, merecem 

destaque, ainda na década de 1970, as formulações de Milton Terris
14

, de 1978. O autor 

elegeu as características contextuais em que os formatos de sistemas de saúde estão 

inseridos para descrever três padrões de assistência à saúde: assistência pública (países 

pobres), seguro em saúde (países em desenvolvimento do Ocidente) e Serviço Nacional 

de Saúde (países socialistas).  
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Dez anos mais tarde, na década de 1980, o trabalho Financing and Delivering 

Health Care: a comparative analysis of OECD countries, realizado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
15

, tendo como base os países que a 

compõem, pontuou três modelos que se destacavam na diferenciação dos sistemas de 

saúde. O Seguro Privado seria o modelo em que predomina arranjos privados, tanto no 

custeio, quanto no provimento dos serviços; o Serviço Nacional de Saúde, trata-se do 

sistema financiado por tributos gerais com provisão pública; e o Seguro Social em 

Saúde, padrão que atua por meio de fundos, principalmente ocupacionais, pagos por 

contribuições de empregados e trabalhadores, com provisão pública e privada. Nota-se 

que os três modelos tiveram como norte padrões de financiamento e provisão dos 

serviços.  

Simultâneo a esse trabalho, Donabedian e Freak
16

 apresentaram uma análise em 

que destacam a presença estatal no financiamento a partir do modelo – concentrado ou 

disperso – e na provisão – também concentrada ou dispersa, associada a critérios de 

elegibilidade – cidadania, pobreza, privilégios. Reunidos numa matriz, promoveria doze 

padrões de intervenção que produzem modelos de sistemas de saúde apontados em 

outras formulações. Os mesmos autores salientam a inclinação do desenvolvimento da 

intervenção estatal, considerando três trajetórias. Duas delas nos países ocidentais 

desenvolvidos − exceto Reino Unido e Suécia, pois são apontados como formas 

intermediárias − e nos países capitalistas em desenvolvimento, com predomínio do 

financiamento privado dos serviços. A terceira, por seu turno, é marcada nos países 

socialistas com o financiamento público de serviços. 

O padrão dos estudos comparativos sobre os sistemas de saúde, que se 

acentuaram ao longo das décadas seguintes, dialogam, de certa forma, com a análise dos 

três modelos formulados pelo OCDE, na década de 1980
17

. Nesse sentido, a década de 

1990 foi marcada por quatro obras importantes, os trabalhos de Abram de Swaan
18

, 

Esping Andersen
19

, Ellen Immergut
20

 e Jacob Hacker
21

.  
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A análise das políticas sociais como resultado das coalizões firmadas por 

diferentes atores sociais foi efetuada por Abram de Swaan em um trabalho clássico, que 

lança luz sobre o papel desempenhado por empresários, trabalhadores, pequenos 

proprietários e o Estado,
 
na determinação das diferentes configurações em que se 

estruturou o Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e 

EUA. Neste mesmo trabalho, Swaan assinala que a saúde contou, ainda, com um 

componente especial: a forma como o Estado circunscreveu o trabalho dos médicos nos 

momentos iniciais de afirmação da categoria e de definição do monopólio desta sobre os 

serviços de saúde, com a expansão do conhecimento científico sobre as doenças e sua 

cura. Assim, quando o Estado absorveu o trabalho médico nas instituições públicas, 

deixando espaço limitado para a medicina liberal, prosperaram os sistemas públicos, 

com apoio, inclusive, dos médicos. 

As considerações de Ellen Immergut ganham destaque ao propor o poder dos 

pontos de vetos no processo decisório, quando analisou as reformas dos sistemas de 

saúde da Suécia, Franca e Suíça. Negando explicações assentadas na noção de poder da 

profissão, observou-se que em países onde, sob quaisquer critérios, o ―poder da 

profissão‖ dos médicos é equivalente, o resultado no processo de implantação de 

políticas públicas de saúde é diverso, uma vez que as diferenças de opinião entre os 

legisladores, partidos políticos ou organizações dos vários grupos de interesse não 

bastam para explicar o desenvolvimento de padrões de saúde tão diferentes. O caso 

particular dos médicos exemplifica essa hipótese, uma vez que, tradicionalmente, esse 

grupo identifica nos programas de seguro social de saúde uma ameaça à sua 

independência profissional. Porém, embora os médicos carreguem a reputação de um 

grupo forte em sua capacidade de exercer o veto político, alguns governos europeus 

superaram o protesto da categoria e implantaram ao mesmo tempo programas nacionais 

de seguro e medidas de substancial restrição a suas atividades profissionais. Entretanto, 

em outros países a força política dos médicos surtiu efeito no impedimento das 

iniciativas do governo, tanto na instalação desses programas quanto no controle dos 

preços das consultas. Immergut então questiona se os médicos têm o monopólio da 

prática da medicina em toda a Europa, se desfrutam de vasto poder político e como se 

justifica a expressiva oscilação entre as políticas de saúde nos países da Europa 

Ocidental. 

Conforme a autora, a explicação mais correta encontra-se nas instituições 

políticas de cada país e, sobretudo, nos pontos de vetos que impõem no 
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desenvolvimento das políticas públicas, uma vez que são as instituições políticas que 

constroem as regras do jogo e relacionam-se com os grupos de interesse, almejando 

aprovar ou impedir seus planos de ação. As regras institucionais delimitam, em suma, 

lógicas distintas de tomada de decisão, que determinam os parâmetros da ação do 

governo e da influência dos grupos de interesse. Sendo assim, mesmo na Suécia, onde 

havia uma grande concentração de médicos, se comparada aos outros dois países, 

prosperou o sistema universal, já que o monopólio médico, a escassez de mercado, as 

greves e a força das organizações não explicam as diferenças de poder da categoria 

médica entre esses três países para defender sua autonomia econômica contra a 

intervenção do governo. Ao contrário, as posições estratégicas apresentam-se como 

consequências do desenho das instituições políticas, tendo em vista que os médicos 

conseguiram vetar projetos de política de saúde.  

Esping-Andersen, por sua vez, criou três modelos diretamente influenciados 

pelas coalizões formadas entre as classes sociais. O primeiro modelo é o corporativista 

ou conservador. Nele, os benefícios são garantidos aos trabalhadores formais e, além 

disso, a proporcionalidade dos auxílios está diretamente relacionada ao cargo formal 

desempenhado pelo empregado. O financiamento e a gestão do sistema são 

predominantemente divididos entre empregados, empregadores e o Estado. Neste caso, 

o impacto redistributivo das políticas é pequeno, e o modelo de seguros prevaleceu, 

tendo como exemplo clássico o alemão. O social democrata ou público universalista 

corresponde a um segundo modelo do Welfare State. O universalismo e a 

desmercantilização atingem amplamente a classe média e os trabalhadores, de modo que 

todos os segmentos sociais são incorporados a um sistema universal de políticas sociais. 

Diferentemente do modelo corporativista, neste formato, os valores das aposentadorias e 

das pensões são baseadas em maior grau no mínimo vital, com padrões de repartição 

simples. Sua administração é feita pela gestão estatal e é basicamente burocrática, ao 

menos nos momentos iniciais, tendo como exemplos clássicos os países escandinavos. 

Por fim, no formato liberal-residual predomina a assistência aos comprovadamente 

pobres, reduzidas transferências universais ou planos modestos de previdência. 

Prevalece o consenso de que o mercado garantiria aos cidadãos todos os recursos e 

serviços necessários; por isso, trata-se de um sistema mais sensível ao peso da iniciativa 

privada. Por fim, a política social possui o caráter temporal e limitado, com o 

clássicoexemplo dos Estados Unidos da América. 
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Mantendo a linha comparativa, Jacob Hacker, no final da década de 1990, 

identificou três grandes ciclos históricos globais, nos quais sistemas nacionais de saúde 

modernos emergem. Para a análise, o autor dividiu o período de desenvolvimento dos 

sistemas de saúde em três momentos: i) o cenário de emergência; ii) o período mais 

favorável e; iii) a irrupção da crise econômica e o predomínio de ideais liberais. O 

primeiro momento ficou marcado pela erosão dos laços de solidariedades tradicional, 

creditando ao Estado o papel de cuidador dos fragilizados. Neste cenário, desenvolve-se 

o entendimento de que a situação dos trabalhadores era um problema que deveria ser 

enfrentado coletivamente. Surge, portanto, a necessidade de desenvolver formas 

compensatórias de coesão social, que auxiliassem na reprodução da força de trabalho 

necessária ao progresso capitalista. Em diferentes modelos, conforme os países, esse 

período foi responsável pelas primeiras células de atendimentos à saúde, que 

constituíram os marcos referenciais dos sistemas de saúde ainda no século XIX. O 

segundo período foi delimitado entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 1970. 

Naquela época, prevalecia o impulso pela ampliação da atenção à saúde, sob uma 

conjuntura marcada por políticas keynesianas e por redes públicas de proteção social. 

Contudo, é preciso aclarar que o legado e as características institucionais de cada país 

pesaram no momento da montagem da estrutura de cada sistema de saúde. Para 

concluir, o terceiro período é definido a partir da década de 1970, momento de cortes 

nos gastos do Estado, com predomínio de agendas privatizantes e preocupação sobre a 

governabilidade das democracias, sobretudo frente às demandas sociais crescentes.  

Com base no referencial temporal apresentado, Hacker criou um modelo 

analítico para explicar o sucesso ou o fracasso dos modelos de sistemas de saúde 

universais, de acordo com as características relativas às condições e os roteiros iniciais 

do financiamento e do acesso aos serviços de saúde, somado aos aspectos do sistema 

político e da estrutura do Estado. Para tanto, o autor elegeu Estados Unidos, Canadá e 

Reino Unido, três países de tradição liberal e de cultura inglesa, que desenvolveram três 

estruturas de sistemas de saúde totalmente dispares. Nesse sentido, apropriou-se de sete 

elementos para explicar as diferenças de suas trajetórias, a saber: i) estrutura 

governamental (sistema parlamentarista ou presidencialista); ii) se o sistema é 

federativo ou não; iii) capacidade da máquina administrativa para operar seus objetivos; 

iv) as medidas de expansão; v) o acesso aos sistemas de saúde e sua relação com o 

progresso dos recursos médicos; vi) cobertura inicial e; vii) a força/peso das empresas 

privadas de saúde e a presença dos médicos na sua direção. 
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Desse modo, o National Health Service (NHS) foi criado no Reino Unido 

durante o segundo ciclo histórico (considerando-se a base analítica de Hacker), em que 

predominou um momento favorável à emergência de programas de à atenção à saúde, 

sobretudo da implantação de modelos universais. Nesse país, o acesso e as tecnologias 

médicas se desenvolveram simultaneamente, sob comando do Estado, facilitado por um 

processo decisório e por um sistema político parlamentar sem pontos de veto, acrescido 

de uma cobertura anterior de base assalariada e empresas privadas de proteção de baixo 

poder de barganha. Assim, logrou-se a construção de um sistema universal. 

O modelo intermediário seria o canadense. Criado na década de 1960, num 

contexto  de incentivo à ampliação à saúde, ficando marcado pelos pontos de vetos 

garantidos pela estrutura governamental federativa e pela cobertura inicial universal de 

hospitais, somado ao peso relativo das empresas privadas de saúde, resultando em um 

sistema universal financiado pelo Estado que coexiste com a rede privada. 

Para concluir, com cobertura destinada a uma população residual, o MEDICAID 

e o MEDICARE foram construídos, na década de 1960, em meio a uma conjuntura de 

Estado mínimo. Naquele período, as empresas privadas de proteção tinham alto poder 

de barganha devido à crescente complexidade dos procedimentos médicos, enquanto a 

burocracia de Estado detinha baixa profissionalização, circunscrita em um sistema 

político presidencialista e federativo, isto é, mais passível de vetos, produzindo, assim, 

um programa de saúde destinado a idosos e à população pobre. 

O sistema de saúde alemão também se enquadra no grupo de padrões 

paradigmáticos, pelo seu perfil corporativo. Instituído em 1883, tratou de criar uma 

estrutura administrativa e de extensa cobertura à população, que acabou por minar ações 

de saúde exclusivas do nicho privado
22

. Neste formato, os benefícios foram garantidos 

aos trabalhadores formais e, além disso, a proporcionalidade dos auxílios foi 

diretamente relacionada ao cargo formal desempenhado pelo empregado. E, por isso, o 

financiamento e a gestão do sistema acabaram predominantemente divididos entre 

empregados, empregadores e o Estado. Neste caso, o impacto redistributivo das 

políticas é pequeno e o modelo de seguros prevaleceu, mesmo em uma conjuntura que 

prevalecia o padrão universal, ratificado na sequência da Segunda Guerra Mundial
23

.  
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Para além disso, a partir de uma perspectiva que aborda as tendências à 

convergência nos sistemas de saúde, já nos anos 2000, Goetze, Schmid e Rothgang
24

, 

apontam três aspectos importantes para as mudanças nos sistemas de saúde: i) 

ideológico; ii) materiais, isto é, articulados à globalização e mudanças demográficas, 

por exemplo; e iii) institucionais, referentes às ações de agências multilaterais e à 

formação de blocos entre os países. Esses três elementos emergem sobre os problemas 

dos sistemas de saúde, acarretando mudanças associadas à lógica e às características de 

cada sistema. 

Nesse sentido, dada as características fundamentais do sistema de saúde inglês, 

quais sejam, financiamento baseado em impostos, provisão pública, acesso universal e 

regulação hierárquica, as mudanças mais perceptíveis ocorreriam no sentido do aumento 

do financiamento privado, em um processo de privatização e de introdução de 

mecanismos de mercado para regulamentação de seu funcionamento. Sistemas 

corporativos, como o alemão, em que o financiamento é dividido entre o público e 

privado, a autorregulação corporativa entre fundos e provedores e a contribuição é de 

base ocupacional. Desse modo, as mudanças demandariam um acréscimo da 

contribuição estatal no financiamento e na aprovação de pagamentos privados, além do 

aumento da participação do provimento lucrativo. Em suma, o novo contexto 

aumentaria a participação de organismos mercantis e hierárquicos de regulação. No 

terceiro modelo, característico dos EUA, há um predomínio do provimento privado 

lucrativo e da regulação pelo mercado. Por isso, a mudança acarretaria a introdução da 

participação pública na cobertura e no financiamento para grupos residuais, o 

desenvolvimento de privatização dos serviços, além da introdução de mecanismos 

hierárquicos de regulação nos planos privados. Em um estudo mais recente, Marmor e 

Marmor e Oberlander confirmam a análise sobre a presença de múltiplos pontos de veto 

à reforma da saúde nos EUA, que decorre de uma trajetória de transformações 

incompletas e pontuais em que foram enfrentados, no país, dilemas como a reduzida 

cobertura e os custos elevados dos serviços
25
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Ao estudar as alterações radicais nos sistemas de saúde, Wilsford
26

 trabalha com 

os conceitos de conjunturas críticas e dependência de trajetórias, ratificando a 

ocorrência de janelas de oportunidade para mudanças não incrementais. O autor pontua 

três casos-padrão: primeiro, o alemão, na década de 1990, com a introdução do 

copagamento, controle de preços de medicamentos e expansão da utilização de 

medicamentos genéricos no domínio dos fundos; o segundo, a partir da definição do 

orçamento único para os hospitais franceses na década de 1980; o terceiro foi a criação 

do mercado interno de saúde na Inglaterra. Nos três casos, as alterações foram 

impulsionadas por conjunturas atípicas, em que dificuldades econômicas foram 

associadas a eventos pontuais e mudanças significativas na correlação de forças 

políticas no campo nacional, permitindo mudanças radicais. Há, aqui, uma diferença em 

relação ao contexto norte americano da década de 1990, no qual as reformas de Clinton 

foram derrotadas, ratificando o peso de vetos e dos interesses contrários às reformas nos 

EUA.  

 Conjunturas críticas estabelecem um quadro de desequilíbrio e, por isso, 

favoráveis à mudança, oportunizando a abertura de possibilidades de escolhas para os 

atores. Estas escolhas criam um trajeto de desenvolvimento, nos quais novos padrões de 

equilíbrio se instituem, por força de quatro elementos: i) retorno positivo para distintos 

atores sociais ii) impactos redistributivos que demarcam as relações de poder que 

conferem estabilidade ao ambiente institucional, iii) elevação dos custos de  retorno à 

configuração anterior, iv) reiteração no longo prazo da nova configuração, 

naturalizando-a. Nesse sentido, a noção de dependência da trajetória está relacionada 

com o de conjuntura crítica, uma vez que esta noção é utilizada pela ciência política 

neoinstitucional para indicar como cenários originais dados ou escolhas pontuais 

definem caminhos que se cristalizam em determinadas configurações. Por isso, é uma 

noção que movimenta preferências, escolhas e determinação, articulando fatores casuais 

de natureza estrutural, elementos contingentes a vontade dos atores sociais, inclusa 

nesta as condições que definem suas identidades e preferências
27
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Kathlen Theleen
28

 adverte que as configurações estabelecidas para cada episódio 

devem ser entendidas como estruturas heterogêneas, compreendidas por um conjunto de 

diferentes processos que se associam em espaços e períodos do tempo, produzindo 

meios que lhe assegurem permanência. Ao compreender esse fato será possível 

identificar a relevância dos fatores exógenos no estudo da evolução e da mudança, uma 

vez que é importante atentar-se para fatores ou processos supostamente desconectados, 

circunscritos na mesma configuração, que remetem a alguma ligação de causalidade. De 

acordo com Thelen, o movimento feminista, por exemplo, embora aparentemente 

desconectado da dinâmica da previdência social, pressionou o sistema alemão de 

previdência social para uma mudança de configuração desta política social ao final do 

século XX. Naquele período, o modelo de previdência na Alemanha era organizado 

baseado na figura do homem como o provedor das famílias, diferente do modelo sueco 

e norte-americano. 

Em sintonia com o argumento que considera os constrangimentos para a 

mudança apontados em estudos institucionalistas, Herderer
29

 sinaliza para a importância 

das comunidades epistêmicas, das coalizões de defesa e das lideranças políticas, em 

situação de crise, ao trabalharem junto à opinião pública a favor de mudanças, desde 

que operem com relativo domínio e alterem a percepção comum sobre a crise. 

Hassenteufel
30

 ressalta a presença de novos atores (médicos, seguros e burocratas) como 

protagonistas nas mudanças dos sistemas de saúde, associadas ao progressivo papel 

regulador do Estado desde a década de 1990. Analisando os casos da França, Reino 

Unido, Alemanha e Espanha, o autor destaca principalmente grupos seniores da 

burocracia de Estado e gestores acadêmicos. Com conhecimento específico e ocupando 

posições de protagonismo em novas agências que surgiram com a acentuação do papel 

regulador do Estado, tais grupos forjaram uma forte noção de seu papel como 

propositores de mudanças, distanciando-se de empresários políticos e alinhando-se, 

assim, a interesses radicados nas várias atividades vinculadas aos sistemas de saúde.  
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O caso brasileiro insere-se nos sistemas de saúde que sofreram mudanças de 

superposição, como bem formularam Mahoney e Thelen
31

. De acordo com os autores, 

existem quatro padrões de mudanças: o primeiro, denominado ―deslocamento‖, ocorre 

quando novas regras substituem totalmente as antigas. O segundo, conhecido por 

―superposição‖, acontece quando novas normas são adicionadas às anteriores, sem que 

haja uma substituição, contudo, modificando progressivamente o estatuto da ordem 

existente. O terceiro, nomeado ―desvio‖, é resultado das modificações progressivas ao 

estatuto da ordem existente, sem que esta seja desconstituída, por força de mudanças no 

ambiente. Para concluir, a ―conversão‖ remete à alteração no papel das instituições, 

mesmo que se mantenham formalmente
32

. 

Na perspectiva dos autores, essas mudanças se dariam a partir de diferentes 

conjunturas. No padrão de mudança ―deslocamento‖, o contexto político seria 

delimitado por pontos de veto reduzidos no sistema político e instituições com pouco 

poder de execução e pouca flexibilidade para interpretação de suas funções – são 

exemplos revoluções ou mudanças lentas que alteram todo o conjunto institucional.  No 

segundo modelo de mudança, há fortes pontos de veto no sistema político associado a 

instituições com pouco poder de execução e pouca flexibilidade de interpretação de suas 

funções – nesse caso, não há eliminação de marcos legais, mas eles são diluídos pela 

adição de novas regras. No padrão ―desvio‖, por sua vez, predominam pontos de veto 

fortes e instituições mais flexíveis à interpretação de suas funções, mas com alto poder 

de execução. Por fim, o último modelo de mudança é marcado por um sistema político 

com pontos de vetos frágeis e com instituições flexíveis à interpretação de suas funções, 

contudo com alto poder de execução, como a monarquia inglesa
33

. 

Ainda de acordo com Thelen e Mahoney são quatro os tipos de agendes de 

mudanças de uma configuração institucional, a saber: insurgentes, simbióticos, 

subversivos e oportunistas. Os insurgentes recusam o status quo, tentam modificar a 

instituição e nem sempre se preocupam em obedecer às normas. O segundo grupo, os 

simbióticos, dividem-se em parasitas, os quais exploram a organização para benefícios 

próprios, prejudicando-a em longo prazo e os mutualísticos, os quais se beneficiam, mas 

se comprometem com a permanência da organização. Os subversivos, por seu turno, 
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não operam diretamente para provocar a mudança, aparentemente dão suporte a 

instituição, porém agem esperando o momento para causar a transformação. 

Normalmente esse grupo propõe novas regras sem eliminar as anteriores. Por fim, os 

oportunistas possuem preferências ambíguas no que se refere a permanência da 

organização e não atuam para preservá-la, entretanto, dado o curso dos acontecimentos, 

podem não operar para alterá-la. Nesse sentido, exploram as possibilidades do sistema 

para alcançar seu objetivo, adotando a estratégia de conversão
34

. 

Estudado o caso específico no Brasil, Tulia Falleti
35

 assinala que o processo 

brasileiro de mudança do sistema de saúde foi efetuado por meio de ―adições de 

camadas‖, protagonizado por atores localizados na periferia do sistema, no sentido 

subversivo construído por Thelen e Mahoney, capazes de introduzir alterações 

incrementais ao processo. A participação desse grupo foi favorecida pelos militares, 

que, na década de 1970, implementaram reformas na área da saúde a fim de ampliar a 

presença do governo autoritário na zona rural e em resposta a pressões internacionais. O 

projeto dos militares pretendia expandir a presença do Estado nas áreas periféricas do 

Norte e Nordeste, além de acalmar demandas políticas de movimentos sociais rurais que 

cresciam. Nesse sentido, a proposta do governo autoritário concedeu à organização de 

esquerda da área da saúde, ligada ao Movimento Sanitário, a oportunidade de colocar 

em prática uma grande variedade de modelos de medicina preventiva e de medicina 

social que os atores do movimento já vinham disseminando, ainda que de forma tímida. 

As mudanças ocorreram, inicialmente, no âmbito local, onde os partidos de oposição ao 

regime passaram a ocupar as prefeituras e, no segundo momento, tanto na periferia 

territorial do país quanto na periferia funcional do sistema. No limite, a penetração da 

sociedade pelo Estado permitiu a infiltração de elementos reformistas, a ponto da 

Constituição de 1988 apenas institucionalizar conceitos e práticas que vinham sendo 

gestados desde a década de 1970.  

O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988, em um momento de conjuntura 

crítica, dada a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no qual não operavam 

pontos de vetos tradicionais à ordem política brasileira, algo característico do 

presidencialismo de coalizão. Naquela ocasião, abriu-se uma janela de oportunidade 

para que a proposta universalista do Movimento Sanitário fosse analisada e votada, 
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como bem pontua Delgado
36

. Como descrita de forma mais densa nas próximas páginas, 

as propostas encabeçadas por Sergio Arouca já haviam sido praticadas pelo país. Além 

disso, vários membros do movimento ocupavam espaços da burocracia do Estado, 

dando suporte a essas práticas e avaliando sua viabilidade
37

. Nesse sentido, o 

Movimento Sanitário afirmou-se na ANC diante de atores com interesses múltiplos, que 

não lograram constituir uma proposta global antagônica. Entretanto, tal janela de 

oportunidade se abriu numa conjuntura abalizada pelo peso de barganha dos provedores 

privados na assistência à saúde, resultado do modelo privatizante escolhido pela 

Previdência Social e do subfinanciamento público do setor da saúde. Dessa forma, a 

aprovação do texto constitucional deveu-se a um acordo entre diversos interesses, que 

se traduziu em ambiguidades no texto na Constituinte, uma vez que a elaboração de um 

sistema público universalista, progressista, associado aos valores da VIII Conferência 

Nacional de Saúde – como fica claro no artigo 196, foi simultânea a aprovação da 

participação do setor privado como complementar na assistência à saúde – artigo 199 –, 

devido ao peso do setor privado. Criou-se, assim, o modelo dual de saúde predominante 

no Brasil.  

O capítulo três identificará o papel de barganha de dois grupos médicos durante 

o rito constitucional – os sanitaristas e aqueles ligados aos interesses do mercado – no 

que se refere aos desdobramentos dos dois artigos que abordam sobre a participação do 

nicho privado no Sistema Único de Saúde, culminando no artigo 199. No limite, sem 

uma proposta definida, dispersos e desunidos em argumentos e contra-argumentos, o 

grupo dos médicos ligados ao nicho privado se apresentou de forma difusa e 

segmentada, dificultando a articulação em prol das agendas do bloco. E, por terem se 

comportado assim, o peso desse bloco foi relativizado pela presença do grupo dos 

sanitaristas, o qual se constituiu com um bloco retilíneo, homogêneo e com uma 

proposta global para a saúde. Nesse sentido, o artigo 199 aclara, sem dúvidas, a vitória 

do grupo ligado ao mercado por incluir a participação do setor privado na assistência 

complementar à saúde. Contudo, é de se assinalar também a forte presença do setor 

progressista da saúde brasileira, responsável por assegurar que o nicho privado se 

estabelecesse mediante contrato de direito público ou convênio, resguardando, assim, o 

interesse coletivo sobre os interesses particulares. Além disso, o mesmo grupo dos 

progressistas também teve sucesso em retirar da Constituição Brasileira o artigo que 
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assegurava o livre exercício da atividade liberal em saúde e a organização de serviços de 

saúde privado, obedecidos os preceitos éticos e técnicos determinados pela lei e os 

princípios que norteiam a política nacional de saúde.  

Por tudo isso, é plausível afirmar que, apesar de o nicho privado ter tido peso no 

resultado final do artigo 199, ele foi relativizado pela presença do Movimento Sanitário, 

pela dinâmica do rito constitucional e pela conjuntura, por permitir a prevalência de 

ideais progressistas mesmo diante de um quadro parlamentar conservador.  

 

 

2.2 A profissão médica: a autonomia e a autorregulação 

 

As primeiras formulações sobre o conceito de profissão remetem ao grupo de 

sociólogos funcionalistas norte-americanos, principalmente a Talcott Parsons e a 

Bernard Barber, que, ao debruçarem sobre essa temática, na década de 1930, definiram-

na como um modelo superior aos ofícios e à ocupação. Na visão funcionalista, uma 

atividade só pode ser considerada uma profissão caso apresente um corpo de 

conhecimento especializado, sistematizado e abstrato, detenha autonomia no exercício 

profissional, capacidade de autorregulação, procedimentos de credenciamento, de 

exercício da autoridade sobre clientes e publicação de um código de ética. Uma 

ocupação só ascende ao status de profissão se atender no mínimo a esses atributos
38

. 

As análises tinham por objetivo demonstrar o valor social das profissões por 

meio do estudo das funções que aquelas tinham para com todo o sistema social. Dentre 

as várias questões que emergem na análise das profissões a partir da ótica funcionalista, 

o conceito de autonomia profissional é o que se revelou como ponto central nesta 

tradição, ou seja, a capacidade de garantir o controle profissional.  

De acordo com Parsons, os profissionais são os portadores dos valores racionais 

do conhecimento técnico-científico, responsáveis por prestar serviços para toda a 

coletividade, atendendo qualitativamente a suas necessidades. Contudo, o retorno desta 

prestação não está mais alicerçado apenas no ganho econômico, mas, também, no 

reconhecimento coletivo da importância da função desempenhada
39

.  
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Conforme a teoria funcionalista, conhecimentos especializados, sistematizados e 

abstratos, entre outras características formais, têm em conjunto a função de assegurar o 

controle ocupacional (autonomia e autorregulação). O caso específico da medicina 

desdobra-se no controle sobre o treinamento dos médicos, no exame de suas 

qualificações e no controle dos pares sobre os procedimentos curativos aprovados pela 

comunidade médica. Essas ferramentas de controle ocupacional são requisitos 

funcionais importantes para garantir legitimidade na relação de autoridade entre médico 

e paciente e em seu benefício, por considerar a virtude do conhecimento especializado 

que detêm
40

. 

Por profissionalização, entende-se, pois, o processo de consolidação dessa 

assimetria da especialização, processo que, na versão mais paradigmática, implica em 

uma ordem de evento. Nesse sentido, primeiramente, os profissionais começam a se 

dedicar aos seus trabalhos integralmente. Diante disso, surge a necessidade de uma 

capacitação mais formal e iniciam-se os cursos com esse fim. Se essa atividade ocorre 

fora das universidades, esses cursos logo procuram obter status acadêmico, filiando-se 

ou constituindo-se em departamentos universitários.  Os cursos se estendem e o nível de 

estudo torna-se mais complexo, aumentando a base do conhecimento e elevando a 

qualidade dos serviços e o nível de compromisso pessoal de seus membros com a área. 

Os cursos universitários proporcionam o surgimento de um corpo docente dedicado ao 

ensino e ao estudo, isto é, professores em tempo integral, cuja atuação contribuirá para o 

aumento de pesquisas. A segunda etapa é constituição de uma associação profissional, 

que agrupará os professores e os novos profissionais graduados. Nessa etapa, o Estado 

garante a prática da atividade apenas para os profissionais que possuem graus 

acadêmicos e licenciamento das associações, penalizando aqueles que a exercitam sem 

qualificação. E, por fim, são criados os códigos de ética, isto é, as regras de 

comportamento e de conduta profissional, para regular as relações do profissional com 

seus clientes e seus pares
41

. 

As formulações dos funcionalistas não escaparam de revisões: para alguns 

críticos, seria preciso estabelecer relações entre as características dos profissionais, e 

não apenas elencá-las. Além disso, as abstrações funcionalistas não levam em 

consideração a trajetória histórica e nem o recorte cultural dos países. Do ponto de vista 
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dessas críticas, os autores tomam como exemplo as experiências dos Estados Unidos ou 

da Inglaterra nos séculos XIX e XX, o qual prevalecia o princípio liberal da 

autorregulação dos mercados e as profissões eram células importantes para a 

modernização da sociedade, tomando-as como se a natureza das profissões aí 

encontradas fosse típica de todos os países‖ 
42

. Ademais, a teoria constrói a imagem de 

um profissional com uma ocupação amplamente autônoma e autorregulada, cujos 

praticantes são altruístas e plenamente desejosos de trabalhar para o bem comum, 

destacando mais a estrutura da profissão do que o processo de profissionalização
43

.  

Dessa maneira, novas correntes teóricas formularam ajustes relevantes. De 

acordo com Maria Helena Machado
44

, as novas análises mantiveram conceitos básicos 

da definição funcionalista, como a ênfase na base cognitiva, no éthos da prestação de 

serviços, nos códigos de ética e na autorregulação, entretanto, por meio de um enfoque 

que destacava tais atributos profissionais como recursos de poder. Os códigos de ética, 

por exemplo, seriam ferramentas tanto para controlar o comportamento dos membros de 

uma profissão, garantindo a unidade e a disciplina corporativa, quanto para persuadir 

ideologicamente a sociedade de que as corporações profissionais estão orientadas para 

um bem coletivo.  

Magali Larson
45

 propõe analisar o processo histórico de ascensão do 

profissionalismo como uma forma diferente de organização social e de desigualdade 

social. Demostrando que, no mercado, conhecimento, práticas e suas aplicações são 

passíveis de monopólio pelos seus detentores. Nesse sentido, define profissionalismo 

como um projeto coletivo de mobilidade social articulado em torno de um determinado 

tipo de expertise, cujo monopólio permitiu dominar um mercado definido. Esse 

processo buscou dois tipos de monopólios: o do conhecimento e do status na 

estratificação social. Contudo, o conteúdo é o que determinaria a posição de cada grupo 

no mercado, e por assim dizer, seu status. Para a autora, a institucionalização da 

medicina, nos EUA, caracterizou-se por 

 
oferecer um produto que atende a uma necessidade vital e universal, sendo, 

portanto, virtualmente ilimitado. Constituir um mercado desde logo marcado 

                                                 
42

 DINIZ, 2001, p. 23. 
43

 FREIDSON, Eliott. ―The theory of professions: state ph the art‖: Em Robert Dingwall e Philip Lewis 

(eds) The Sociology of the Professions. London: Macmillan, 10-37. 1983. 
44

 MACHADO, MH (coord). Os médicos no Brasil: um retrato da realidade. Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ. 1997. 
45

 LARSON, Magali. The Rise of professionalism: A sociological analysis. Berley: University of 

California Press. 1977. 



 

37 
 

por intensa competição onde o que está em jogo não é apenas a venda de 

serviços, mas a primazia de uma escola de pensamento médico, de um 

paradigma de cura sobre os demais. Promover uma atividade de natureza 

permanentemente individual e privada, quase impossibilitando a organização 

dos consumidores, o que estimula a associação entre os produtores de 

serviços
46

. 

 

Por seu turno, Eliot Freidson, no clássico trabalho Profession of medicine: a 

study of sociology of apllied kwoledge
47

, não focalizou tanto o mercado como Parsons. 

Conforme Freidson, suas definições e análises enfatizam mais a organização social do 

que a psicologia social da profissão médica. Assim, o autor entende medicina como uma 

tarefa cujos membros engajam-se no diagnóstico e no tratamento das doenças, tendo 

como interesse principal o homem no trabalho, e não seu conhecimento. Nesse ponto, 

Freidson se aproxima de Parsons, quando toma a orientação para o trabalho dirigido à 

coletividade como característica das profissões, que, por esse motivo, se distinguem das 

ocupações. Além disso, medicina, no uso sociológico, é uma profissão de consulta, que 

pode vir a ser portadora e executora de conhecimento; contudo, não é um conjunto de 

conhecimento em si. Friedson acrescenta que a medicina atual tem como principal 

característica a preeminência, demostrada no prestígio, como também na autoridade 

relativa à sua especialidade. Ademais, é creditada ao conhecimento médico uma 

autoridade de caráter definitivo. Nesse sentido, a posição da medicina é bem próxima à 

das antigas religiões de Estado, uma vez que detém o monopólio aprovado oficialmente 

(e reconhecimento pelo público) sobre o direito de definir o que é saúde e doença, e de 

tratá-la
48

.  

A organização atual da medicina foi obtida não sem antes enfrentar dois 

obstáculos: relativo desenvolvimento tecnológico de trabalho e certo monopólio da 

prática. Assim, a demonstração empírica do resultado do trabalho médico foi essencial 

para seu desenvolvimento como uma profissão de consulta. Tratava-se, pois, de um 

processo de aceitação cultural das práticas pelo público, uma vez que a posição do 

médico dependia da decisão do doente de procurá-lo. Por isso, ele precisava atrair para 

si os pacientes; contudo a qualidade do trabalho apresentado até o século XIX não os 

credenciava para tal. Foi só no final do século XIX, com a descoberta de avanços 

tecnológicos, como anestesia e assepsia, que essa mudança de perspectiva foi realizada, 
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quando, pela primeira vez, foi possível um praticante bem treinado prever e controlar 

com segurança um amplo espectro de doenças humanas. Quanto ao monopólio da 

prática, ele foi alcançado primeiramente nos EUA, a partir de um modelo uniforme de 

educação médica diferente de todos os tipos de curandeiro. Simultaneamente, a política 

do país tornou possível o reforço das leis de licenciamento. Dessa maneira, foi garantida 

a licença àquele profissional que se submetesse a uma sólida base técnica de 

treinamento, capaz, assim, de estabelecer uma relação de confiança e de prestígio com 

os pacientes, que os diferenciavam dos curandeiros ou charlatões.  

Sobre o controle atual que os médicos exercem sobre seu trabalho, Freidson 

pontua que ele só foi possível graças ao consentimento do Estado no estabelecimento e 

na preservação da preeminência da profissão. Nesse sentido, a institucionalização do 

controle da ocupação pelo próprio trabalho se concretiza pela interação entre agentes ou 

agências formais das ocupações e funcionários do Estado. A autonomia – característica 

fundamental para o controle do trabalho – é, pois, resultado da sua relação com o Estado 

soberano. A autonomia individual, por seu turno, aparece em um espaço social político 

aberto e mantido em seu benefício por ferramentas ocupacionais formais e políticas. A 

autonomia profissional não é absoluta, uma vez que o Estado tem soberania sobre todos 

e concede autonomia condicional a alguns. Ao analisar os casos dos EUA, União 

Soviética e Inglaterra e Países de Gales, Freidson destaca que o Estado deixa sempre 

nas mãos dos médicos o controle do aspecto técnico do seu trabalho; o que oscila, de 

acordo com o Estado, é o controle sobre as organizações econômica e social do 

trabalho. Entretanto, a perda do controle não tem relação com a diminuição do status 

profissional. O ponto considerado essencial para o autor é o aspecto técnico, que não 

pode ser avaliado e nem controlado por outras ocupações; assim, a ausência de controle 

sobre os termos socioeconômicos do trabalho não modifica a essência da profissão 

médica. 

Os Estados Unidos é o exemplo em que os profissionais médicos desfrutam de 

autonomia técnica e socioeconômica; nesse caso, o Estado delegou à associação 

profissional o poder de criação e imposição das regras. Coube à Associação Médica 

Americana (AMA) essa função. Com longa tradição nos EUA, a AMA tem papel 

importante na carreira dos médicos, uma vez que, ocasionalmente, a filiação à 

associação é utilizada como critério de competência profissional para contratação de 

médicos.  Somado à grande influência na carreira dos médicos, a AMA também exerce 

papel importante no avanço das normas técnicas para o funcionamento dos serviços de 
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saúde, apoiando pesquisas na área farmacêutica e lutando contra a prática de médicos 

sem conhecimento acadêmico. No limite, a AMA regulamenta as práticas concorrentes, 

delimita as normas mínimas de formação, credencia e mantém seus filiados cientes dos 

avanços científicos recentes que podem afetar o aspecto tecnológico da prática médica. 

Para além das questões técnicas, a organização assumiu também a função 

socioeconômica, quando pauta a agenda da medicina liberal. Mesmo que a associação 

tenha reconhecido os seguros de saúde, a AMA, a partir de uma justificativa ética, tem 

defendido a prática médica individual, não cooperativa, baseada em pagamentos feitos 

diretamente pelos pacientes. Na verdade, a partir da década de 1940, diante da 

impossibilidade do avanço dos planos e seguros de saúde, a associação se aliou a essa 

prática, apoiando particularmente os projetos em que os leigos não exercessem controle 

sobre a dimensão econômica da medicina. De maneira geral, mesmo diante da criação 

do MEDICAID e MEDICARE desenvolveu-se uma situação na qual os médicos têm 

liberdade para exercer sua profissão com poucas restrições formais que não foram 

impostas ou elaboradas por eles.  

Em posição intermediária, encontra-se o padrão inglês, no qual o Estado 

determina essencialmente as regras administrativas que vão definir o lugar onde o 

médico poderá trabalhar, em que condições poderá trabalhar, se poderá escolher 

trabalhar no sistema e, por fim, como será financiado. Nesse padrão, as associações 

profissionais privadas nacionais têm participação parcial na determinação das regras. 

Embora a Associação Médica Britânica (AMB) seja reconhecida como representante 

legítima dos médicos e tenha travado negociações com o Estado, sobre as condições de 

trabalho da categoria, a AMB não tem domínio completo sobre muitos aspectos sociais 

e econômicos do exercício da medicina. O grande protagonismo da AMB está na 

atmosfera técnica, decidindo os padrões técnicos do trabalho médico e formulando os 

usos profissionais.  

Já em posição contrária aos EUA, está a antiga União Soviética. Neste caso, os 

médicos eram funcionários públicos e, por isso, não controlavam diretamente as 

condições econômicas e administrativas de suas atividades. Contudo, eles tinham 

domínio direto tanto dos meios técnicos que utilizavam, quanto da sua avaliação, 

preservando, portanto, o direito de fazer diagnósticos e prescrever segundo critérios 

habituais da prática médica, além de ter o trabalho avaliado por seus pares e não por 

leigos. Dessa forma, mesmo em Estados onde o exercício da medicina é controlado 

mais fortemente, a profissão tem força suficiente para sozinha coordenar virtualmente 
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todas as dimensões de seu trabalho sem a influência de grupos leigos.  Isto posto, a 

autonomia sobre o caráter técnico do trabalho garante ao médico soviético o meio pelo 

qual o profissional pode ser livre mesmo que dependente do Estado para sustentar sua 

autonomia, sob a justificativa do conhecimento específico que esse trabalho requer. 

―Este é particularmente o caso da medicina, em que o trabalho inadequado pode ter 

perigosas consequências, e onde a reinvindicação da emergência e as possíveis 

consequências perigosas são um dispositivo poderoso de proteção‖ 
49

.  

Para o grupo dos funcionalistas, os interesses dos pacientes seriam garantidos 

nas suas relações com os médicos pela internalização de um código de ética, o qual, por 

outro lado, restringe a competição entre os próprios médicos em benefício de seus 

pacientes. As associações profissionais, por seu turno, cumpririam o papel de garantir 

que apenas profissionais formalmente treinados oferecessem o serviço, além de velar 

pelo código de ética.  No limite, a assimetria de competência requer que o paciente 

confie no médico e que este respeite tanto o paciente quanto o seu colega. Essas 

relações seriam garantidas pelas formas estruturais, exemplificadas pelo código de ética, 

associações profissionais, escolas profissionais, credenciais e licenças.  

Em sintonia com as propostas dos funcionalistas, Randall Collins
50

 pontua que é 

de natureza de um grupo de profissionais de status reduzir a importância de suas 

características utilitárias, desviar a atenção do trabalho que é efetivamente realizado, 

dirigindo-a para o estilo, a honra, além de apresentar a profissão como uma vocação, um 

chamado, ao qual se atende por vários motivos altruísticos e não de meros ganhos 

mundanos.  

Berlant
51

, quando apresentou um estudo sobre a institucionalização da medicina 

nos EUA, desfez a imagem elaborada pelos funcionalistas, enfatizando que, sob vários 

aspectos, os recursos institucionais da profissão aumentam significativamente a 

vulnerabilidade do paciente a pretexto de diminuí-la. ―Muitas das práticas da profissão 

funcionam em benefício dos interesses coletivos da profissão, ajudando, ou não elas, o 

paciente em cada caso [...] a institucionalização da profissão não quer que os interesses 

do paciente sejam efetivamente atendidos‖ 
52

. Para o autor, naquele período, o código de 

ética era utilizado como uma ferramenta institucional da medicina na defesa dos seus 
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interesses coletivos. Criado em 1847 pela AMA, ele proibia, por exemplo, os médicos 

regulares de atender pacientes já atendidos por médicos homeopatas, mesmo em estado 

grave, devido ao impasse estabelecido entre a AMA e os médicos ―sectários‖ que, 

naquele momento, estavam em disputa com relação ao controle do serviço médico.  

Contemporâneo a Larson e Freidson, Paul Starr
53

 ressalta que profissão é uma 

ocupação autorregulada, que exerce uma atividade especializada, fundamentada numa 

capacitação ou formação específica, guiada por princípios ético-profissionais 

deliberados por ela mesma, agindo em determinada realidade com o objetivo de 

transformá-la num determinado ―fim social‖. A autorregulação e a autonomia 

prevalecem nesta relação, e são estes dois elementos que permitem que a profissão 

tenha a ―autonomia‖ para recriar realidades.  

Conforme Starr, no livro The Social Transformation of American Medicine
54

, o 

processo de transformação ocorrido na organização e no reconhecimento da profissão 

médica, nos EUA, pode ser verificado, sobretudo, após a Guerra Civil. Até então os 

médicos tinham pouco prestígio, eram mal remunerados e concorriam com os 

curandeiros. A partir da Guerra Civil, mudanças sociais, econômicas e culturais 

ocorreram e alteraram a autoridade dos médicos. Até a segunda metade do século XX, a 

sociedade norte-americana era basicamente agrária, o qual os curandeiros 

predominavam nos cuidados aos adoentados.  Além disso, devido ao alto custo da 

formação médica e à ocorrência de práticas rudimentares de tratamento, o retorno 

financeiro aos médicos era baixo. Outro agravante nessa conjuntura foi a falta de coesão 

interna entre os médicos, o que impedia essa categoria de se impor socialmente e 

conquistar prestígio. Internamente divididos, os médicos não eram capazes de persuadir 

a sociedade de sua utilidade e nem sobre as fronteiras que os separariam das práticas 

ilegais de cuidados e a relação entre médicos e pacientes, por sua vez, estava igualmente 

comprometida. Por fim, os hospitais eram locais e destinados aos mais pobres, 

geralmente dependentes de instituições religiosas
55

.  

O momento de inflexão para a medicina nos EUA foi, pois, no pós-Guerra de 

Secessão. Após esse período ocorreu um crescimento econômico, com a formação de 

uma forte sociedade industrial e agrícola. A medicina domiciliar foi trocada por uma 

medicina hospitalar, posto que a demanda do trabalho impediu a continuação dos 
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tratamentos em casa. O hospital se transformou no lugar da ciência médica e da ordem 

burocrática na recuperação do cidadão, passando a ser considerado um locus 

privilegiado da atenção médica de forma mais sofisticada. As elites econômicas 

passaram a frequentá-lo e mantê-lo segundo leis de mercado. A nova arquitetura do 

hospital contribuiu não só para impor a autoridade do médico sobre o paciente, como 

também para o controle de acesso dos pacientes por esses profissionais. Assim, essa 

nova conjuntura alterou a participação do médico no cenário da saúde e essa 

transformação da sociedade impactou no mercado nacional de consumo de serviços de 

saúde. O médico passou a confiar no seu colega de profissão, a interdependência 

cresceu, os controles tornaram-se mais aceitáveis e a assistência e previdência aos 

poucos foram implementadas
56

.
 
 

Umas das primeiras tentativas para homogeneizar as diferenças entre os médicos 

foi a criação da Associação Médica Americana em 1846. Essa instituição tentou 

padronizar o ingresso na profissão e formalizar um código de ética que 

institucionalizasse as relações entre os médicos e entre os que exerciam práticas 

irregulares. Contudo, foi apenas no início do século XX, com as reformas do ensino, 

que se alcançou uma unidade entre os profissionais de medicina nos EUA. No ano de 

1904 foi fundado o Conselho de Ensino Médico (CEM) que visava a padronizar os 

requerimentos para a educação médica. Anos mais tarde, com a Reforma Flexner, 

encabeçada pelo CEM, foram introduzidos preceitos básicos a serem seguidos nas 

universidades, como a duração do curso de quatro anos, com a presença do aluno e a 

obrigatoriedade da submissão a testes de alunos recém-formados. O novo sistema 

aumentou a homogeneidade e a coesão na formação do médico. Ademais, os médicos se 

uniram para descaracterizar as práticas de saúde caseiras e, também, para inibir a 

emissão de receitas médicas sem sua autorização – num nítido confronto com os 

farmacêuticos. O protagonismo desses profissionais foi reforçado pelo impacto social da 

bacteriologia. A microbiologia permitiu que os médicos ligassem as causas aos 

sintomas de maneira sistemática. Ela complexificou o conhecimento médico, ampliando 

sua esfera de atuação, tornando a medicina mais eficiente e aumentando a confiança da 

sociedade no médico
57

. 

No Brasil, até o início do século XX, o exercício médico era praticado com base 

nos valores liberais; nesse sentido, os grupos médicos detinham autonomia para 
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determinar as condições, o tempo da consulta e o valor de seu trabalho. O modelo 

hegemônico da prática, naquele período, compreendia o corpo humano como um todo 

indivisível, aplicando ao paciente um tratamento global, pouco tendencioso às 

especialidades. Além disso, a conduta médica por vezes se associava a questões morais; 

por fim, o conhecimento médico era adquirido com os anos da prática
58

.  

Contudo, a partir do início do século XX, a prática médica foi alterada nos dois 

elementos definidores de sua profissão – o conhecimento e o mercado –, uma vez que 

foram impostas mudanças na base do conhecimento médico e nas políticas públicas da 

área. Assim, no que se refere ao conhecimento médico, as mudanças foram sentidas 

devido ao processo de especialização, observável em outras atividades no mundo do 

trabalho, direcionando o tratamento segundo a área do corpo ou o tratamento de doenças 

específicas. Ademais, a introdução do conhecimento tecnológico permitiu que o 

diagnóstico se tornasse cada vez mais preciso, aumentando os custos da produção do 

serviço. No que tange à interferência do Estado brasileiro a mudança esteve no 

abandono da postura liberal que adotava, passando a assumir, aos poucos, o papel de 

gerente e produtor de serviços em diversas áreas, sobretudo na saúde. Um sinal neste 

sentido pode ser identificado, em 1920, na criação do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP), primeira organização estatal de dimensões nacionais que contava com 

estrutura hierarquizada e burocratizada. Sua finalidade era atingir desde a medicina 

preventiva e curativa até a engenharia sanitária. O incremento da presença do Estado na 

área da saúde guardava expressivo potencial de promover o assalariamento médico, 

fundando, por sua vez, esferas públicas de atuação profissional com visíveis conotações 

políticas. Além disso, facultava os serviços das instituições públicas ao cliente 

tradicionalmente atendido em consultórios particulares
59

. 

Em sintonia com essa conjuntura, o mercado de trabalho médico tornou-se mais 

complexo com o tempo e a relação assalariada começava a ser introduzida. O espaço do 

médico liberal foi sendo preenchido também pelo prestígio e pelo poder do médico 

funcionário público. Os hospitais públicos foram deixando, por sua vez, de ser o asilo 

dos pobres, para tornar-se o espaço da ciência, da racionalidade, da capitalização e da 
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recuperação para a vida. A profissão médica integrou, desta maneira, o processo de 

parcialização do trabalho que se desenvolvia nas demais atividades produtivas
60

. 

Nesse período, a Reforma Luis Barbosa de 1921 introduziu o complexo pronto-

socorro ao sistema filantrópico liberal. Ao Estado cabia o esforço para afirmar a 

medicina científica frente às práticas populares e à defesa da assistência médica 

municipal. A reforma da década de 1920 foi baseada também nos postulados defendidos 

pela Fundação Rockfeller, a qual julgava ser necessário o combate à doença como pré-

requisito para o desenvolvimento econômico, a associação do tratamento preventivo 

com o curativo e a centralização dos serviços. O Estado expandiu seu atendimento 

médico, mas não rompeu com o modelo filantrópico-liberal, pois resguardava sua 

hegemonia no mercado de serviços de saúde
61

. 

De acordo com essas transformações, o Congresso Nacional dos Práticos marcou 

uma mudança na postura dos grupos médicos no Brasil. A realização de Congressos era 

uma prática entre os médicos. Desde 1888, a Sociedade de Medicina e Cirurgia 

organizava encontros em diferentes cidades no Brasil para discutir questões clínicas, 

científicas ou higiênicas. No entanto, a primeira vez que os interesses profissionais se 

tornaram a preocupação central dos debates foi no Congresso Nacional dos Práticos, em 

1922. Pela primeira vez a comissão responsável pela organização do evento assumiu 

essa finalidade de forma pública, aceitando apenas trabalhos sobre o exercício e o 

ensino da medicina. O Congresso Nacional dos Práticos foi o primeiro fórum 

organizado pela elite médica brasileira para debater o passado, o presente e o futuro de 

sua profissão. Na plateia estavam presentes representantes do poder executivo e 

legislativo, de sociedades científicas, de associações profissionais e de faculdades de 

medicina
62

. 

Seu orador oficial, Oscar Silva Araújo, sublinhou a importância dos assuntos 

discutidos: a "crise muito séria e com tendência a se agravar cada vez mais" pela qual 

passavam os médicos. Nas palavras de Araújo, ―em uma época em que os adversários 

da profissão são as coletividades, faz-se mister que o sindicato que se organiza contra 

elas sinta-se forte, coeso, capaz de agir e vencer"
63

.  

O relator do Congresso Nacional dos Práticos, o Dr. Felício Torres, afirmou que:  
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A profissão médica atravessa no momento atual uma crise [...] A medicina 

perde aos poucos o seu caráter de profissão liberal. O velho médico vivendo 

exclusivamente e isoladamente da sua atividade clínica vai desaparecendo 

diante da burocratização profissional, promovida pelo Estado e do 

assalariamento pelas grandes empresas e pelos sindicatos operários
64

. 

 

O evento transcorreu em um palco em que a elite médica dividida em 

Generalista, Especialista e Higienista.  Nesse encontro, três temas se destacaram a ponto 

de apontarmos esse um momento de inflexão para a categoria médica no Brasil: 

prestígio, autoridade e autonomia
65

. 

Para a parcela de médicos generalistas, o importante era o contato direto com 

seu paciente. A prática médica era dependente da experiência do profissional e da sua 

sensibilidade adquiridas ao longo de anos de trabalho. No mercado de trabalho, o 

médico generalista não contava com auxílio nem de outro médico, nem de qualquer 

profissional, configurando, pois, a expressão mais precisa do produtor individual de 

serviços de saúde. O médico examinava, identificava a doença, receitava uma 

medicação ou operava sem ajuda de outros profissionais
66

. 

Por sua vez, o perfil do médico especialista reiterava a importância da 

racionalidade científica, da precisão do diagnóstico, postulando o treinamento metódico 

e sistemático, a observação e a experimentação. Além disso, o trabalho era visto como 

atividade de equipe. Nesse caso, cada profissional, segundo sua especialidade, deteria 

sua parcela de responsabilidade no processo de tratamento e cura
67

.  

A medicina era, para ambos, uma atividade com fins exclusivamente curativos. 

No Congresso Nacional dos Práticos, os especialistas também afirmaram sua 

identidade, desqualificando as demais concepções de prática profissional. As leis em 

vigor coibiam a ação dos denominados curandeiros. Nas determinações legais consta 

ainda que o exercício das práticas de cura deveria ser acompanhado por habilitação 

formal obtida nas faculdades de medicina. Assim, ficava legalmente garantido o 

monopólio médico neste ramo de atividade
68

.  

No processo de afirmação profissional, os médicos identificados com o perfil 

generalista propuseram ao Estado os limites da gratuidade no atendimento nosocomial, 

já que o atendimento residencial estava restrito às pessoas com alto poder aquisitivo. 
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Com esta limitação, pretendiam garantir que semelhante clientela não se sentisse atraída 

por estabelecimentos públicos e continuasse a privilegiar o atendimento nos 

consultórios e clínicas particulares. Para os especialistas, por seu turno, o alvo principal 

no momento de formação da sua identidade profissional foram os curandeiros, 

desqualificados por não se enquadrarem nos parâmetros da ciência alopática oficial. Por 

fim, no processo de afirmação dos higienistas, os inimigos foram os generalistas e os 

especialistas, profissionais que viviam da clínica exercida em consultório particular (da 

medicina curativa, portanto), e que resistiam em fazer a denominada ―notificação 

compulsória‖, ou seja, o registro de doenças específicas junto ao Estado, visando o 

rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção
69

. 

A notificação compulsória interferia, assim, na autonomia do trabalho médico, 

pois obrigava o médico a adotar determinada conduta independente de sua vontade. 

Caso contrário, estaria sujeito a uma série de sanções, multas e, inclusive, à suspensão 

temporária do direito ao exercício profissional
70

. 

Os médicos generalistas e especialistas, inseridos de forma liberal no mercado 

de trabalho, dependiam de seus pacientes para seu sustento e sobrevivência. Se fizessem 

a notificação compulsória, corriam o risco de perder a confiança que os pacientes neles 

depositavam. Logo, os médicos higienistas afirmaram sua identidade por meio da 

desqualificação das demais. Além disso, partiram para a luta contra os médicos clínicos 

(generalistas e especialistas) que insistiam em não fazer a notificação compulsória
71

. 

Embora as frentes criadas pelas parcelas de médicos não tivessem chegado a um 

consenso de todos os temas debatidos, aquele Congresso foi um dos primeiros 

momentos da medicina no Brasil em que se discutiu o monopólio do conhecimento e da 

prática, a garantia de elevados índices de prestígio e remuneração, a instituição de 

padrões de comportamento em sua relação entre pares, com a sociedade e com os 

concorrentes, além da criação de mecanismos de persuasão e de coerção que levem o 

cliente a sujeitar-se a sua autoridade cultural
72

. 

No limite, o diferencial desse Congresso foi unir três categorias médicas tão 

diferentes a favor de uma unidade profissional em comum. Generalista, especialista e 

higienista se juntaram para combater as práticas rudimentares que estavam sendo 
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exercidas por curandeiras. Além disso, propuseram-se a enfrentar o Estado para 

continuar exercendo a medicina liberal, e saíram vitoriosos. 

No clássico trabalho O Nascimento da Clínica, de Michel Foucault, também se 

debruçou sobre as transformações da medicina moderna
73

, focalizando o final do século 

XVIII e início do século XIX. O autor escreveu um livro sobre o espaço, sobre a 

linguagem, sobre a morte e sobre o ato de ver, pontuando que, naquele período, houve 

uma reorganização da maneira de contemplar o doente e, por conseguinte, no discurso 

do médico. Haja vista que a partir do XIX a intervenção médica passa por uma mudança 

na organização de seu conhecimento e da sua prática, introduzindo o empirismo, 

responsável por incluir a medicina moderna no campo da ciência. Dessa forma, o 

tratamento adquiriu normas e padrões a serem seguidos, fazendo com que os médicos 

alterassem sua relação e sua gramática com o paciente, ―uma vez que o olho se torna o 

depositário e a fonte da clareza; tem o poder de trazer à luz uma verdade‖ 
74

.  

A grande contribuição de Foucault foi demarcar que a reorganização do 

conhecimento médico ocorreu fruto da mudança do objeto, do conceito e do método; 

assim, a medicina moderna provocou a gênese de novas formas de conhecimento e 

novas práticas institucionais. Para tanto, os médicos, livres de teorias e de miragens, 

passam a aproximar-se do objeto a partir de um olhar descoberto de obstáculos, 

modificando a análise, a qual remete a uma reorganização epistemológica da doença, 
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em que os limites do visível e do invisível seguem nova estratégia. Dessa forma, para 

que a experiência clínica fosse possível, como forma de conhecimento, foi preciso toda 

uma reorganização do campo hospitalar, uma nova definição do estatuto do doente na 

sociedade e a instauração de uma determinada relação entre a assistência e a 

experiência, os socorros e o saber: foi preciso situar o doente em um espaço coletivo e 

homogêneo
75

. 

Até o século XVII, o hospital, enquanto um espaço político e administrativo, era 

o símbolo da miséria e dos pobres. No final do século XVIII e início do século XIX, 

todavia, o hospital se articulou para se transformar em um espaço terapêutico, formando 

médicos, produzindo conhecimento e a partir da racionalidade anátomo-clínica, os 

diferentes casos individuais de uma determinada doença auxiliaram na construção de 

um sistema classificatório de diagnóstico. Naquele momento, as clínicas assumiram, 

além da tarefa da busca da cura, o cuidado pelo registro de dados e sistemas estatísticos. 

Desse modo, a medicalização tem por base padrões, numericamente expressos, de uma 

normalidade idealizada, construindo, assim, um locus de produção de conhecimento. 

Nesse sentido, os médicos tratavam seus pacientes de acordo com os sistemas 

classificatórios pré-estabelecidos, o que invariavelmente interferia no modo como o 

fenômeno patológico era visto e provocava perdas, uma vez que a singularidade da 

doença dá espaço ao saber científico que pretende ser totalizante. No limite, a 

institucionalização do saber sobre o corpo, conforme Foucault, acrescida da nova 

metodologia científica, credita ao saber médico um determinado status que engloba a 

saúde num padrão universal
76

. 

Por isso, na posição de detentores de um saber, os médicos, que antes trajavam 

uma posição terapêutica, passam a ocupar um lugar disciplinador perante seus 

pacientes. Utilizando-se, pois, do saber médico para aplicar o poder normalizador, com 

um olhar focado na doença e não no doente, o médico acaba por desqualificar a 

subjetividade e singularidade de cada fato clínico. O olhar desta ordem clínica nos 

conduz à consolidação de um projeto lírico e idealizado, que vê na função médica, tão 

somente, um papel normalizador, visto que ―a medicina do século XIX regula-se mais, 

em compensação, pela normalidade do que pela saúde‖ 
77

. 
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Maria Helena Machado afirma que nenhuma outra profissão se iguala à 

medicina no grau de autonomia ou autorregulação. Trata-se, assim, de uma profissão 

com alto grau de autonomia técnica e econômica. Machado prossegue sua formulação 

creditando à medicina benefícios monopolistas que a diferenciam da maioria das 

profissões constituintes do mercado de serviços especializados. Por exemplo, ela tem 

um projeto bem-sucedido, no qual, ao longo de sua história, fez uma aliança com o 

Estado e com a elite, obtendo prerrogativas legais para seu exercício exclusivo a partir 

de serviços particulares a preço de mercado.
 
Advém daí a autonomia técnica econômica, 

fundamento da prática liberal. Ter liberdade de pensar, de agir e de estipular o valor 

monetário de seus serviços são preceitos fundamentais de uma típica atividade liberal, e 

a medicina se enquadra neste tipo ideal-liberal. Da mesma forma, a autoridade 

profissional acaba por definir a relação produtor-consumidor. Quase sempre, com base 

na premissa de que cada caso é um caso, os médicos são levados a tomar decisões 

independentes, não raro contrariando interesses ambientais – sejam eles institucionais 

ou sociais – e até mesmo interesses políticos, vinculados ao Estado
78

. 

A medicina moderna foi responsável por garantir aos médicos a capacidade de 

regular o próprio trabalho. Esse processo iniciou-se, primeiramente, ao produzir um 

crédito social, legitimando seus serviços como ―bens sociais‖ apropriados para gerar o 

desenvolvimento social da coletividade; em segunda instância, ao basear seu 

conhecimento e sua prática profissional na racionalidade científica; em terceira, ao 

fundamentar a autoridade técnica do médico no conhecimento especializado e; por fim, 

ao construir um forte apelo ético, alicerçado em um código de atitudes profissionais que 

regem o ato médico. No limite, a profissão médica produziu tanto a padronização dos 

serviços como dos produtos, formando um conhecimento médico produzido 

socialmente com uma apropriação privada. Isso ocorreu porque a profissão médica 

projetou estratégias profissionais a partir de elementos de antimercado, os quais atuam 

na proteção e na manutenção de prerrogativas monopolistas. Em outras palavras, o 

domínio e o monopólio desse conhecimento constituem o fundamento da autonomia das 

profissões e do prestígio profissional. Para além dos elementos estruturais já elencados, 

esse sucesso ocorre devido à reunião de quatro fatores empíricos cruciais: primeiro, a 

relevância do valor para o qual os serviços médicos estão orientados; segundo, a 

disposição ―quase ilimitada‖ de expansão do mercado de serviços de saúde; terceiro, a 
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tendência natural do Estado em oferecer infraestrutura e vantagens monopolistas a uma 

atividade profissional fundamental ao bem-estar dos cidadãos; e, finalmente, a falta de 

organização da clientela
79

.  

Portanto, a autonomia e autorregulação são ratificadas pela relação paciente-

médico. Recorrendo aos textos de Max Weber, é possível notar que existe entre 

pacientes e médicos uma relação de dominação carismática, na qual os pacientes 

reconhecem e aceitam a autoridade dos médicos, legitimando a profissão. O poder, para 

Weber, pode se consolidar a partir de três formas: uma estatuída, uma consuetudinária e 

outra afetiva, respectivamente as dominações Tradicional, Legal e Carismática. A 

dominação Tradicional remete ao poder da tradição, da ordem social em sua mais pura 

forma, como, por exemplo, o patriarcalismo. A fidelidade entre a população é o elo 

desse poder. A dominação Legal, por sua vez, tem sua legitimidade fundada em uma 

regra. A burocracia é considerada o tipo mais puro dessa dominação e o princípio da 

legalidade em seu sentido amplo é uma forma de legitimação desse poder. Por fim, o 

poder carismático remete à admiração pessoal ao dominador e a seu carisma. 

No tema especifico desta tese, os médicos se apresentam como líderes 

carismáticos, que utilizam do monopólio do conhecimento da saúde para exercer poder 

sobre os pacientes. No limite, o sistema de dominação será eficaz quanto maior for sua 

legitimidade. A lógica da confiança, da credibilidade ético-profissional, aparece na 

relação paciente-médico. Numa relação mais pura, o médico torna o paciente um 

consumidor passivo, dependente da opinião daquele
80

. Esse carisma, para 

Donnangelo
81

, é interpretado pelo grupo profissional como indispensável ao sucesso 

técnico do diagnóstico e do prognóstico. De acordo com a autora ―é no contexto da 

relação pessoal, mediada pela confiança do paciente na figura do médico, que se instala 

o elemento ‗carismático‘ capaz de contribuir para o êxito das operações técnicas‖
82

. 

Sendo a profissão médica uma das poucas ocupações do mundo contemporâneo 

que adquiriu tais privilégios de mercado, o exercício dela por pessoas não habilitadas é 

reconhecido pela justiça como uma prática ilegal, passível de penalidades. Além disso, a 
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profissão desenvolveu mecanismos fortemente ideológicos, que fizeram com que os 

médicos passassem a ser considerados e reconhecidos como profissionais essenciais ao 

sistema de saúde. Nesse sentido, a estreita identificação e a correlação entre os médicos 

e o sistema de saúde responsabiliza estes profissionais pela qualidade da assistência 

prestada. Tal fato não resulta do imaginário popular, mas de uma complexa construção 

social, que delega à profissão médica o papel definidor das políticas de saúde. 

Conforme Mechanic, ocorreu uma grande transformação na atividade médica no pós-

guerra, quando a medicina se impôs como uma das atividades mais importantes da 

economia dos Estados Unidos. Para ele, os avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em 

que abriram novos mercados, inclusive novas especialidades e novas profissões, 

produziram também um acúmulo considerável de poder de decisão nas mãos dos 

médicos, da profissão médica, no que se refere à formulação de políticas de saúde
83

. 

Posto isso, o roteiro da profissão médica é traçado juntamente com duas fortes 

características: autonomia e autorregulação. Esse tema é recorrente desde os autores 

funcionalistas, perpassando ainda por Freidson, Starr, Parsons, até os dias hodiernos, 

quando se verifica que, na pesquisa levantada por Maria Helena Machado, grande parte 

dos grupos médicos reivindicam maior autonomia e autorregulação para a sua prática e 

acusam as operadoras de saúde e o sistema público de impor uma hierarquia 

organizacional, mediante normas, que transformam seu exercício em um subemprego:  

 

A medicina é controlada por grupos mercantilistas (medicina de grupo) que 

levam o médico à submissão, com omissão governamental. (pediatra, 

masculino, 34 anos, SP).  

 

No fundo sou um liberal subempregado' da medicina de grupo, seguro saúde, 

UNIMEDS. (cirurgião da cabeça e pescoço, masculino, 41 anos, PR). 

 

 Encontro-me dependente de um grupo privado para o qual presto serviço, 

sem completa autonomia, dependendo de autorização de convênios. (obstetra, 

masculino, 27 anos, DF)
84

.  

 

Sobre esse tema, Eliot Freidson propôs limites à autonomia profissional, ainda 

na década de 1970, tendo como cenário os EUA. De acordo com Freidson, a autonomia 

profissional é a responsável por garantir uma ―competência [...] tão grande que apenas 

eles são capazes de determinar o mal do qual a humanidade sofre, qual é a melhor 
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maneira de servir à humanidade e quanto isso custa‖, em outras palavras, garante aos 

médicos suporte para determinar o problema, indicar o tratamento e estimar o preço
85

.  

De forma geral, estruturalmente, a autonomia profissional, quando se torna 

complexa, transforma-se na autonomia organizada. Nesse sentido, primeiramente, a 

autonomia organizada é visível e bem notada por toda a sociedade que a cerceia. Em 

segundo lugar, esse tipo de autonomia significa estar livre para regular e dominar outras 

ocupações na divisão do trabalho. Podendo ser a uma profissão dominante, quando está 

imune da avaliação e da regulação de outras ocupações, nesse caso, os médicos avaliam 

e ordenam o trabalho de outras ocupações. Por fim, assim, como os profissionais se 

autoeducam e não são objetivos de regulação, a autonomia organizada também se 

autoeduca, ou seja, as instituições de educação tendem a ser autossuficientes e separadas 

de outras escolas profissionais. A autonomia profissional tem, por isso, uma 

característica que coloca a profissão em um lugar isolado e lhe confere a oportunidade 

de desenvolver uma ―insularidade protegida‖ (protected insularity). Para Freidson, essa 

é a falha crucial da autonomia profissional e, no segundo momento, da autonomia 

organizada, qual seja, permitir e encorajar o desenvolvimento de instituições 

autossuficientes, uma vez que ela cria e mantém uma visão equivocada de objetividade 

e confiança em seu conhecimento, pautado na crença da virtude de seus membros
86

.   

Além disso, encoraja a profissão a se ver como a única possuidora de 

conhecimento e virtude, suspeitando da capacidade técnica e moral de outras ocupações 

e se sentindo, na melhor das hipóteses, protetora, e, na pior das hipóteses, desdenhosa 

em relação a seus clientes
87

.  

Freidson pontua que o objetivo não é denegrir a imagem do grupo médico. 

Contudo, quando a profissão forma uma perspectiva autossustentada, sem considerar 

outros olhares e, sobretudo, sem ter que se justificar, causa preocupação se essa 

categoria poderá assumir a perspectiva de sua clientela, uma vez que a autonomia sem 

limite lhe garantiu uma ―arrogância mal compreendida sobre sua missão no mundo‖. 

Obviamente, a autonomia concedeu benefícios ao longo da história da medicina, posto 

que os vários avanços tecnológicos são creditados ao ímpeto dessa profissão. Porém, a 

questão chave de Freidson está nas maneiras sociais de aplicar os avanços científicos
88

. 
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Minha tese é que é precisamente na aplicação do conhecimento aos 

problemas que uma ampla autonomia não se justifica, nem moralmente nem 

funcionalmente. Moralmente porque acredito que os seres humanos, mesmo 

os leigos, têm o direito de decidir quais são seus próprios problemas e de dar 

sua opinião sobre a maneira de tratá-lo. Funcionalmente porque isso leva a 

profissão a não observar suas próprias deficiências. Essa situação faz com 

que a profissão seja incapaz de regulamentar, de maneira conveniente sua 

prática
89

.  

 

Para tentar resolver esse problema, o autor propõe que a autonomia deva ser 

limitada ao interesse público, calcado em dois princípios. Primeiro, a partir da definição 

do conceito de interesse público, que ―está relacionado com o direito dos homens à 

autodeterminação de suas finalidades e objetivos e com o direito à dignidade e a 

igualdade civil‖. O segundo ponto remete à organização das profissões. Para o autor, 

elas não devem ser tão amplas a ponto de permitir que sejam colocadas sob coordenação 

profissional, domínios sobre os quais a profissão não é qualificada. Nesse sentido, são 

feitas algumas recomendações. Primeiro, sugere-se o recrutamento dos membros da 

profissão em todos os segmentos da população. Segundo, deve ser desencorajada a 

tendência atual dos sistemas educacionais autossuficientes, pois é importante a interação 

com outras equipes da área da saúde; dessa forma, no futuro, o ensino não será 

dominado por uma visão limitada da profissão. Terceiro, não é desejável que se formem 

grupos homogêneos, de modo a que os médicos transitem, propiciando, ao mesmo 

tempo, formas de atuação que não isolem o profissional. Por fim, ―deve ser exigido que 

a profissão desenvolva mecanismo que permitam [sic] a seus membros vigiarem [sic] o 

desempenho técnico de seu colega, de forma regular‖. Nesse ponto, o autor projetava 

uma vigilância perene entre os estudantes sem, contudo, prever a exclusão de um aluno 

que cometesse ato impróprio, uma vez que seria através da combinação e da interação 

constante de pontos de vista diferentes e de competências diferentes que o este poderia 

se recuperar
90

.  

No limite, o processo de reorganização profissional só cumprirá seu papel de 

proteger o interesse público se os leigos dominarem a elaboração da política a ser 

seguida para planejar os serviços e determinar as condições econômicas e sociais do 

desempenho do trabalho. É preciso discutir a participação dos leigos na elaboração da 
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política profissional, uma vez que ―não se deve deixar que as boas intenções nem que o 

prestigio de uma profissão substituam a avaliação cuidadosa de sua competência real‖
91

.  

Para concluir, Freidson ressalta que suas recomendações reduziriam o excesso 

de autonomia dada aos médicos e garantiriam uma relação mais harmônica entre 

paciente e profissional
92

. 

 
Na minha opinião, o papel da profissão em uma sociedade livre deve ser 

limitado. Ela deve contribuir oferecendo informação técnica que o homem 

necessita para que ele tome suas próprias decisões, baseando-se em seus 

próprios valores. Quando conseguir se apropriar antecipadamente da 

autoridade de dirigir, mesmo constrangendo, as decisões humanas baseado 

em seus próprios valores, o profissional não será mais um experto, mas um 

membro de uma nova categoria privilegiada disfarçada de experto
93

. 

 

 

2.3 Balanço 

 

Nesse capítulo apresentei uma discussão histórica sociológica sobre os 

pressupostos necessários para compreender a análise que será feito nos próximos 

capítulos. Dessa forma, foi preciso fazer um breve levantamento bibliográfico sobre os 

modelos de assistência à saúde paradigmáticos para, no segundo momento, pontuar as 

características do Sistema Único de Saúde, não sem antes destacar o contexto de sua 

elaboração. Nesse sentido, institui-se o SUS em um momento único, dada a instalação 

da Assembleia Nacional Constituinte, no qual não operavam pontos de vetos 

tradicionais à ordem política brasileira; abrindo-se, naquela ocasião, uma janela de 

oportunidade para que a proposta universalista do Movimento Sanitário fosse votada e 

alcançasse o êxito. Entretanto, tal janela de oportunidade se abriu numa conjuntura 

abalizada pelo peso de barganha dos provedores privados na assistência à saúde, 

resultado do modelo privatizante escolhido pela Previdência Social e do 

subfinanciamento público do setor da saúde, creditando ao setor privado o caráter 

complementar à assistência à saúde.  

Paralelamente a trajetória para a criação do Sistema Único de Saúde, foi 

necessária percorrer os caminhos para a construção da medicina moderna, responsável 

por garantir aos médicos a capacidade de regular o próprio trabalho. Esse processo 

iniciou-se, primeiramente, ao produzir um crédito social, legitimando seus serviços 
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como ―bens sociais‖ apropriados para gerar o desenvolvimento social da coletividade; 

em segunda instância, ao basear seu conhecimento e sua prática profissional na 

racionalidade científica; em terceira, ao fundamentar a autoridade técnica do médico no 

conhecimento especializado e; por fim, ao construir um forte apelo ético, alicerçado em 

um código de atitudes profissionais que regem o ato médico. Ater-se a essa 

transformação se fez importante, uma vez que os grupos médicos brasileiros não foram 

alheios a essa efervescência. Assim, essa perspectiva foi defendida nas entidades 

representativas dos grupos médicos brasileiros durante o século XX, salvo em 

momentos pontuais.  

A análise sobre como o Estado brasileiro lidou com a medicina mercantil e o 

aparecimento de um grupo contrário a essa prática durante a ditadura militar é o 

objetivo de estudo do segundo capítulo.  
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3 O MOVIMENTO SANITÁRIO: dos celeiros de articulação até a infiltração no 

Estado 

 

As reformas no sistema de atenção à saúde, 

introduzidas pela Constituição Brasileira de 1988 

[...] foram resultado de mudanças graduais – 

iniciadas muito antes da transição à democracia – 

através das quais atores localizados na periferia 

do sistema então existente foram capazes de 

introduzir mudanças incrementais pelo processo 

que editores desse volume chamam de ―adição 

de camadas‖. A abertura crucial para as 

estratégias desses ―subversivos‖ foi oferecida 

pelos militares, que nos anos de 1970 

introduziram reformas no sistema de saúde que 

foram projetadas para solidificar o regime 

autoritário através da extensão da presença do 

Estado na zona rural. Essas medidas ofereceram 

a organizações de esquerda da área de saúde, 

vinculadas ao movimento sanitário, uma abertura 

para colocar em prática em uma grande 

variedade de modelos de medicina preventiva e 

de medicina social que participantes do 

movimento já vinham implantando de maneira 

isolada em localidades do País.  

FALLETI, 2010. 

 

Neste capítulo percorro a trajetória da formação do Movimento Sanitário. Na 

primeira seção pontuo a influência dos Departamentos de Medicina Preventiva na 

mudança da prática médica, a qual se opôs à medicina curativa, atividade corrente 

naquele período, e seu alinhamento à corrente médico-social, buscando uma abordagem 

que considerasse o caráter político da área da saúde a partir de uma definição teórica do 

campo da saúde coletiva, voltada para a sociedade, nas suas amplas expressões, tais 

como as classes, além das doenças. Mudava-se, pois, a maneira de selecionar os objetos 

de estudo, calcados agora nas contradições do sistema de saúde. Recusou-se, assim, um 

modelo de ciência norteado pela ―neutralidade‖, optando-se por uma teoria que 

sustentasse o fator político das questões sanitárias. Na segunda parte, diante do 

florescimento do Movimento Sanitário, demarco o i) movimento estudantil, o ii) 

Movimento de Renovação Médica e, a iii) academia, espaços importantes pra o 

desenvolvimento desse grupo, haja vista que o primeiro locus  possibilitou a construção, 

ampliação e divulgação de uma nova ideologia e uma nova estratégia de luta; somado 

ao Movimento de Renovação Médica, responsável por introduzir questões importantes 

sobre o mundo do trabalho, legislação sindical e instrumentos de luta do trabalhador, 

rompendo, dessa forma, com a visão predominante do exercício médico liberal; e ao 
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universo da Academia, que permitiu a formação dos sanitaristas, e o encontro entre 

ideologia e os valores do Movimento para a construção e preparação da base dos 

projetos políticos. Na terceira parte, assinalo o contexto econômico e político no qual o 

Movimento Sanitário se desenvolveu, marcado por um sistema mercantil da medicina 

em que recaía sobre a Previdência Social a tarefa de gerenciar as questões financeiras e 

regular as normas em detrimento da autonomia do Ministério da Saúde. Por fim, na 

quarta seção, discuto o momento de infiltração do Movimento Sanitário no Estado; 

munido da expertise galgada nas décadas anteriores, o grupo ocupou espaços na 

máquina pública, implementando projetos progressistas nos modelos da medicina 

social, ainda que de forma tímida, o que lhes permitiu se apresentar como um grupo 

coeso e retilíneo, com propostas bem definidas para o Sistema de Saúde no Brasil.  

 

 

3.1 Os Departamentos de Medicina Preventiva e Social: a gestação do Movimento 

Sanitário 

 

Data da segunda metade do século XX o início do movimento que divulgou o 

modelo preventivista de atenção à saúde no Brasil, baseado na transformação da prática 

médica para com o paciente, sua família e a comunidade. Pretendia-se mudar a postura 

tradicional da cura individual dos adoentados para uma postura de compreensão da 

missão médica, que passava a ter por objetivo alcançar todos os indivíduos da 

comunidade.  Por isso, o modelo se opunha à medicina curativa, prática corrente 

naquele período, a qual se limitava a observar sintomas e prescrever um tratamento 

adequado, mitigando a prática da prevenção. Nesse sentido, o modelo preventivista 

contestava a prática médica vigente em diferentes frentes, postulando i) sua ineficiência, 

uma vez que, ao privilegiar a intervenção terapêutica, a assistência médica descuidava 

da prevenção das doenças; ii) destacando o prejuízo da especialidade médica, o qual 

centralizava aspectos particulares, perdendo de vista o geral; iii) frisando ser a prática 

médica um conhecimento multidisciplinar, portanto, intrinsicamente relacionado às 

Ciências Sociais e à Psicologia; iv) marcando a relação da medicina com a comunidade 

como um fator importante para determinar os reais problemas de saúde daqueles 
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ambientes; por fim, v) assinalando para uma nova formação médica que atendesse às 

demandas das comunidades
94

. 

Nos Estados Unidos, a medicina preventivista significou uma resposta liberal e 

civil ao crescente aumento dos curtos da assistência médica e uma alternativa à 

intervenção estatal, conservando a organização liberal do exercício médico. 

Primeiramente divulgado nos Estados Unidos, os valores da prática preventiva se 

expandiram na América Latina apenas após a Segunda Guerra Mundial por meio de 

eventos científicos patrocinados por organismos internacionais que estimulavam a 

criação dos Departamentos de Medicina Preventiva (DMP), centros onde pudessem 

demostrar a nova abordagem de formação médica. As instituições pioneiras a implantar 

os DMPs no Brasil foram as faculdades Paulistas de Medicina e a de Ribeirão Preto, 

ainda na década de 1950
95

.  

O processo, todavia, se consolidou apenas na década de 1960, quando a Reforma 

Universitária de 1968 incorporou a medicina preventiva ao currículo mínimo das 

faculdades de medicina e tornou obrigatória a presença dos Departamentos daquelas 

instituições. Contudo, o discurso preventivista não foi recebido de forma homogênea 

nas diferentes Universidades e Faculdades de Medicina; dessa forma, cada DMPs 

absorveu os postulados da prática preventivista de uma forma única, o que acarretou, no 

modelo brasileiro, o projeto racionalizador da atenção médica a partir de três agendas de 

institucionalização
96

: 

 
O mínimo legal é representado pelos Departamentos de Medicina Preventiva 

do Norte e Nordeste que, na maioria das vezes, cumprem apenas o mínimo 

legal definido pelo MEC para as disciplinas de medicina preventiva, com 

baixa produção de pesquisas e sem experiências comunitárias. O modelo 

liberal inclui alguns departamentos que seguem os princípios dos Seminários 

de Viña del Mar e Tehuacano como, por exemplo, a integração com 

departamentos clínicos, não dando ênfase à articulação com os serviços de 

saúde. O modelo racionalizador constituiu uma tendência mais recente, 

especialmente de departamentos do Sul e Sudeste em que se desenvolvem 

programas de medicina da comunidade e de regionalização/integração 

docente-assistencial
97

. 

 

No fim dos anos 60 surgiram programas de medicina comunitária. Essa 

iniciativa agradava os governos latino-americanos por serem soluções pouco onerosas 
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para uma demanda crescente da atenção à saúde. Até os anos de 1970, grande parte 

desses programas esteve vinculada aos DMPs, e eram utilizados como um campo de 

estágio na formação dos profissionais em saúde. Dessa maneira, contribuíam para 

expandir a oferta de serviços para a população e também para pesquisar formas 

alternativas de atenção médica
98

.  

Naquele período, setores estudantis engajados politicamente e descontentes, 

fosse com a formação, fosse com a perspectiva profissional, e que não haviam partido 

para luta armada contra a ditadura militar, mobilizaram-se para consultar, promover 

ações educativas, participar do cotidiano do bairro e, sobretudo, procurar espaços nos 

ambientes acadêmicos para debater a prática e a realidade social. No primeiro momento, 

o projeto da medicina comunitária propôs uma visão mais global aos estudantes, que 

ultrapassasse os muros do hospital e da sala de aula. O segundo período, por seu turno, 

produziu reflexões no campo da saúde publica, introduzindo a população à construção e 

operação dos serviços de saúde, a simplificação das práticas e a racionalização da 

produção e distribuição dos serviços médicos
99

.  

Alguns Departamentos de Medicina Preventiva do estado de São Paulo 

denunciavam que o ideário preventivista sustentado pela sociologia funcionalista era 

inadequado e insuficiente para analisar a realidade sanitária brasileira. A mesma 

perspectiva foi creditada à tendência racionalizadora, embora, segundo Escorel, alguns 

de seus instrumentos de intervenção tenham sido incorporados. Assim, a alternativa 

proposta foi construir uma ―teoria social da saúde‖ por meio de uma abordagem 

histórico-estrutural, materialista marxista, que travou uma luta teórica com as duas 

outras escolas de pensamento, a preventivista liberal e a racionalizadora técnica. O novo 

olhar pretendia, pois, esquivar-se tanto daquele modelo tradicional de formação, 

centrado nas áreas biológicas, quanto do modelo clássico de formações sanitaristas, que 

já dialogavam com as Ciências Sociais, todavia sob orientação funcionalista. O novo 

enfoque sobre a saúde seria, pois, arquitetado a partir das condições e dos problemas de 

saúde da população sob uma abordagem marxista
100

.  

Em sintonia com esse movimento de reflexão sobre o papel da medicina, 

emergiu, no final da década de 1960 e início dos anos 1970, uma abordagem médico-

social caracterizada por considerar o caráter político da área da saúde. A nova 
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perspectiva assumia a fragilidade com que vinham sendo articuladas saúde e sociedade. 

Conforme Sarah Escorel, essa reflexão crítica apareceu como resposta a quatro grupos 

de fatores:  

 
a) da observação de que a posição de classe explica muito melhor que 

qualquer outro fator biológico a distribuição da doença na população e o tipo 

de patologia dominante; b) do equívoco da suposição ‗desenvolvimentista‘ de 

que as condições de saúde coletiva melhorariam como resultado automático 

do crescimento econômico; c) da percepção de que o desenvolvimento da 

atenção médico hospitalar não implicou num avanço substancial na saúde dos 

grupos cobertos por ela; d) da noção de que a distribuição destes serviços 

entre os diferentes grupos e classes sociais
101

. 

 

A refutação a essas mudanças resultou na revisão da teoria utilizada até então 

para analisar o campo da saúde. Assim, entraram em cena novos marcos teóricos e 

metodológicos para a pesquisa e a reformulação da prática médica. Dessa forma, 

delimitou-se teoricamente o campo da saúde coletiva nos moldes já mencionados.  

Essa nova abordagem do ensino de medicina preventiva e social teve forte 

participação de organismos internacionais, tais como as fundações Mildbaak e Opas, 

que financiaram estudos sobre a educação médica na América Latina e iniciaram visitas 

às várias faculdades com intuito de estimular a criação de mestrados em medicina 

social. Nesses encontros eram distribuídas bibliografias que remetiam ao tema da 

medicina social e a ações destinadas a criar laços com o projeto preventivista do marco 

teórico da medicina social
102

. 

No início da década de 1970, os 11 países da América Latina decidiram, na 

Reunião de Cuenca, que os postulados do positivismo se revelavam insuficientes para 

analisar os problemas da saúde; demarcaram, com isso, sua demanda por uma nova 

metodologia que articulasse a estrutura social aos processos de saúde.  Os debates e as 

reuniões se estenderam ao longo da década de 1970 com a realização de seminários 

sobre ensino e pesquisa das ciências de conduta e ciências sociais. O resultado dessa 

mobilização foi a criação, no ano de 1972, do primeiro curso de medicina social no Rio 

de Janeiro, no Instituto de Medicina Social, na Universidade Estado do Rio de Janeiro, e 

um ano mais tarde criou-se o curso de pós-graduação em medicina social no México
103

.  
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Naquele momento, três correntes de pensamento dividiam a concepção de 

analisar a saúde através do conceito social, quais sejam: o preventivismo, o 

racionalizador e o médico-social. O primeiro tratava a saúde como um conjunto de 

atributos pessoais, tais como educação, renda, salário. O segundo, um coletivo de 

indivíduos; na perspectiva médico-social, um campo estruturado de práticas sociais
104

. 

 
A tendência preventivista e a saúde pública tradicional tinham como palco 

máximo de práticas os centros de saúde em geral, e sua porção mais 

conservadora e mais proeminente na política de saúde [...]. As propostas 

racionalizadoras incorporaram o discurso, difundido pela OPAS, de medicina 

comunitária, extensão de cobertura, integração docente assistencial e 

racionalização (com base na análise custo/benefício). Foram representadas 

pelas faculdades onde os DMPs, embora rompendo com a saúde pública 

tradicional, não abandonaram o referencial positivista dos problemas da 

saúde. No âmbito de formação de recursos humanos, havia cursos de curta 

duração realizados na FSP/USP para formação de sanitaristas. A corrente 

médico-social era representada institucionalmente pelos DMPs da 

UNICAMP e da USP, pelo IMS/UERJ e, em um segundo momento, pela 

ENSP. Distingue-se das anteriores por uma produção teórica que considera o 

social como determinante das condições de saúde, e por apontar a necessária 

prática do sanitarista como sujeito da transformação pretendida
105

. 

 

A década de 1970 marcou, portanto, um momento de inflexão para o 

desenvolvimento teórico no interior dos Departamentos de Medicina Preventiva, uma 

vez que os cientistas sociais e suas ferramentas metodológicas foram incorporados aos 

DMPs. Nesse sentido, foram adicionadas novas bibliografias e novos objetivos de 

análise. Os pesquisadores brasileiros recorreram à medicina social inglesa, ao 

estruturalismo francês e à sociologia política italiana. Essa teoria social da medicina 

detinha como conceitos básicos a determinação social da doença, a historicidade do 

conceito saúde-doença, o processo de trabalho, o poder médico e a medicalização
106

. 

Ao contrário do que propunha o discurso preventivista, o campo social foi 

utilizado como ferramenta de investigação dos fenômenos, inclusive em seus aspectos 

econômicos e trabalhistas. Munidos de conceitos estratégicos, os grupos progressistas 

alinhados à corrente médico-social adotaram a prática política e os valores do 

pensamento sanitário como parte da consciência social, galgando, por meio da prática, 

uma transformação social, ultrapassando os indivíduos para vislumbrar a comunidade, 

considerada instância determinante das condições de saúde
107

.  
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Oportunamente, o Governo valeu-se de programas de saúde criados por esses 

grupos, sobretudo por serem pouco onerosos, algo importante naquele contexto. Assim, 

esse período representou o momento em que o discurso ideológico se transfigurou em 

prática política, pontuando os benefícios que a articulação com a academia trariam às  

políticas públicas. Ao longo da tese, será possível demonstrar que o diálogo entre essas 

duas frentes representou mais que mudanças no Sistema de Saúde brasileiro, implicando 

também no fortalecimento das organizações da sociedade civil e nos rumos da 

democratização do país
108

.  

 

 

3.2 O Florescimento do Movimento Sanitário 

 

Foi durante a vigência do governo de Ernesto Geisel (1974-1979) que o 

Movimento Sanitário se desenvolveu simultaneamente ao florescimento dos 

movimentos sociais. A convergência de um grupo de profissionais de saúde e outros 

ramos vinculados a esse setor em torno da transformação da Política de Saúde no Brasil 

fez parte, portanto, do cenário nacional de mobilizações, no qual o Movimento Sanitário 

desempenhou uma participação bem retilínea, marcado por pautas bem definidas e 

conhecidas por outros setores populares. Naquele momento, o cenário era marcado pelo 

Sistema Nacional de Saúde, no qual os interesses mercantis da Previdência Social 

predominavam, paralelamente às tentativas do Ministério da Saúde de ocupar espaços 

de maior relevância na Política de Saúde do país, introduzindo mudanças mais 

racionalizadoras do que transformadoras no modelo de assistência à saúde brasileira
109

.  

De acordo com Hésio de Alburque Cordeiro, nesse período, a Política Nacional 

de Saúde era administrada de maneira autocrática, na qual predominava o 

empresariamento da assistência à saúde.  Além disso, a Previdência Social empregava 

seus recursos na compra de serviços médicos de empresas privados; por fim, a expansão 

de serviços privados era custeada com a poupança da população
110

.  

Diante desse diagnóstico e já mais organizado e articulado, o Movimento 

Sanitário defendeu quatro grandes frentes de mudança para alcançar uma saúde 

―autenticamente democrática‖. Elas esforçavam-se para garantir i) a saúde como um 

                                                 
108

 FLEURY, S. A questão democrática na saúde. In: FLEURY, S. (Org.) Saúde e Democracia: a luta do 

CEBES. São Paulo: Lemos Editorial, 1999; ESCOREL, 1999, p. 30. 
109

 Ibid., loc. cit. 
110

CORDEIRO, H. A. ―Políticas de saúde no Brasil: 1970-1980‖. Saúde e Trabalho no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 1982. 



 

63 
 

direito universal e inalienável do homem; ii) que a conjuntura socioeconômica 

protagonizasse a preservação da saúde; iii) que as atividades médicas tivessem 

responsabilidade parcial, mas intransferível, na promoção da saúde, e iv) que a 

responsabilidade do Estado e da coletividade na implementação desse direito social não 

fosse negligenciada
111

.   

Esse momento marcou, em suma, uma fase de inflexão para o grupo, uma vez 

que as quatro questões citadas formaram o embrião das demandas do Movimento 

durante toda a década de 1980, perpassando pela emblemática VIII Conferência 

Nacional da Saúde em 1986, e pela Constituinte de 1987-1888.  

Para sistematizar a atuação do Movimento Sanitário ao longo das décadas de 

1970 e 1980, Sarah Escorel decompôs sua articulação em três espaços: a primeira ligada 

ao movimento estudantil; a segunda relacionada ao mercado de trabalho, 

intrinsicamente relacionado ao Movimento de Renovação Médica; por fim, a inserção 

do Movimento Sanitário nas Universidades. A seguir, tratarei desses três lugares de 

gestação do Movimento Sanitário para que na parte final do texto seja abordada a 

infiltração do Movimento Sanitário no Estado, inserindo na máquina pública um saber 

que já vinha sendo por muitos anos gestado
112

. 

 

 

3.2.1 O movimento estudantil: ampliação e divulgação de uma nova ideologia e uma 

estratégia de luta 

 

Nas linhas anteriores, pontuou-se que o florescimento do Movimento Sanitário 

ocorreu no berço das Universidades, nos Departamentos de Medicina Preventiva, numa 

articulação entre professores e alunos, durante os anos de 1950 e 1960. A década de 

1970 impôs, todavia, o cerceamento político e o fechamento de instituições 

representativas importantes, tais como a União Nacional dos Estudantes; somado a isso, 

grande parte do universo dos estudantes de medicina remetia às faculdades particulares, 

causando certo distanciamento dos alunos às causas populares
113

.  

Para tentar reverter esse quadro, em julho de 1975 foi organizada a I Semana de 

Estudos sobre Saúde Comunitária, em Belo Horizonte, uma vez que a temática da saúde 

comunitária atraia estudantes resistentes a um engajamento com os diretórios 
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acadêmicos. Naquele evento foram reunidos estudantes, professores e profissionais de 

saúde com o intuito de discutir os determinantes sociais, econômicos e políticos da 

estrutura de saúde, bem como as práticas de saúde comunitária em desenvolvimento, a 

fim de entender e de se posicionar diante da realidade da saúde brasileira, por meio de 

grupos de debate nas Faculdades de Medicina
114

.  

O evento ultrapassou as perspectivas dos seus organizadores e os objetivos das 

Semanas organizadas anteriormente, já que assumiu um caráter político, seja pela 

convergência de diferentes estudantes da área da saúde, seja por se tornar um espaço de 

produção de consciência sanitária entre os alunos, ou, ainda, pelo seu papel de difusão 

do pensamento da corrente médico-social do Movimento Sanitário
115

.  

Logo após o sucesso do evento na cidade mineira, as Semanas de Estudos sobre 

saúde comunitária foram organizadas em várias localidades, nas quais houvesse apoio 

institucional das Universidades ou onde houvesse o desenvolvimento de projetos de 

medicina comunitária. Em todos os eventos a formação da consciência sanitária foi 

desenvolvida a partir de duas frentes: democratização do país e do setor da saúde, além 

da refutação à privatização da saúde
116

.  

No ano de 1977 foi organizado o IX Encontro Científico de Estudantes de 

medicina, em Santa Catarina; mesmo sob a conjuntura de repressão política, o evento 

debateu pontos importantes para a formação médica, apontando a necessidade de uma 

reforma curricular que direcionasse para formação de um médico generalista em 

detrimento de uma prática médica centrada numa especialidade.  Além disso, o relatório 

final pontuou um grave quadro do Sistema de Saúde brasileiro, reflexo de uma 

conjuntura política repressiva, pautada por um plano econômico desigual. Por fim, o 

relatório concluiu que a Política Nacional de Saúde em nada contribuía para a melhoria 

da realidade brasileira
117

.  

Em sintonia com o avanço da produção de conhecimento, foram criados, nesse 

mesmo período, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) e a Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), respectivamente nos anos de 1976 e 1979. 

Assim, na ausência de instituições que convergissem e debatessem as demandas dos 

grupos progressistas, o CEBES constituiu-se como uma estrutura institucional capaz de 

elaborar, construir e divulgar as relações entre saúde e a estrutura social, ampliando a 
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consciência sanitária, a partir da Revista Saúde em Debate, além de atuar na 

organização do movimento social, pautando os espaços e as estratégias de ação 

política
118

. A ABRASCO, por sua vez, foi criada para gerenciar a prática acadêmica no 

que se refere à crítica ao modelo de assistência à saúde e também para propor projetos, 

tornando-se uma importante entidade de produção e divulgação de ideias
119

.  

O movimento estudantil atuou, pois, no interior do Movimento Sanitário, 

contribuindo para o seu desenvolvimento desde sua gênese até na sua articulação. Nesse 

sentido, os eventos organizados pelos grupos de alunos favoreceram o aparecimento de 

novos fóruns científicos, os quais romperam com os contornos da visão clássica 

predominante na academia. Além disso, esses espaços também se constituíram como 

instâncias políticas, uma vez que foram locais importantes para debater e divulgar e 

discutir a formação do profissional e as necessidades de mudanças curriculares. Por fim, 

e não menos importante, foi por meio da organização estudantil que o Movimento 

Sanitário encontrou sua base de atuação, ampliando e divulgando a ideologia, a 

estratégia de luta e a consciência sanitária e social120
. 

 

 

3.2.2 O Movimento de Renovação Médica: as relações do mundo do trabalho, a 

legislação sindical e os instrumentos de luta do trabalhador 

 

O Movimento de Renovação Médica (REME) foi a segunda vertente de atuação 

do Movimento Sanitário, haja vista que ao final da década de 1970 os profissionais de 

saúde se organizaram diante da nova conjuntura, avançando na difusão da ideologia 

social e profissional, assim como na nova estratégia de luta, a partir do campo do 

trabalho
121

. 

A Política de Saúde na década de 1970 foi pautada pela privatização do setor, 

baseada na medicina previdenciária, o que provocou alterações na inserção desses 

profissionais no mercado de trabalho. Naquele período, houve um aumento expressivo 

do trabalho médico assalariado no setor público e privado, paralelamente ao exercício 

liberal da medicina, assim também como a presença dos médicos proprietários de 

clínicas e de hospitais. A expansão foi tamanha que, na década de 1970, 44,8% dos 
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médicos estavam vinculados ao setor de assistência médico-hospitalar, ao passo que, 

nos anos de 1980, essa porcentagem alcançava 62% dos médicos em atividades. O 

montante dos médicos no exercício da prática liberal, por sua vez, esteve 32,05% nos 

anos de 1970 e recuou para 24,58% na década de 1980
122

.  

Contudo, o rendimento salarial desses grupos foi reduzido, assim como o das 

demais categorias profissionais naquele período. Essa redução pode ser justificada pelo 

encolhimento do padrão salarial que a conjuntura política e econômica impôs. Assim, 

para tentar reverter esse quadro, os grupos médicos tiveram que ocupar várias posições 

simultaneamente, atuando em diferentes frentes de trabalho, desde o setor público, até o 

exercício do consultório particular. Isso causou uma depreciação da atividade devido ao 

acúmulo de trabalho e à extensa carga horária de trabalho. Por efeito desse panorama, a 

prática médica sob tutela da previdência adquiriu contornos cada vez mais 

especializados e a relação médico-paciente passou a ser intermediada pela instituição, 

acarretando uma perda da autonomia dos médicos, uma vez que as instituições 

assistências passaram a influenciar diretamente em sua conduta
123

. 

A resistência dos profissionais ao assalariamento e à proletarização de sua 

atividade conferiu uma revisão dos valores liberais, os quais predominavam no 

exercício médico. Para tanto, ao movimento médico foram introduzidas a estratégia de 

luta como ferramentas de combate à depreciação do trabalho e também como uma 

maneira de identificação e aproximação com as demais classes trabalhadoras. Naquele 

período, a inserção na luta sindical foi travada com intuito de modificar a Política de 

Saúde a partir do reconhecimento de um novo cenário e de um novo mercado de 

trabalho, os quais convocavam esses grupos médicos para uma diferente atuação. O 

período foi marcado pela transformação da consciência desses profissionais, que 

romperam com os valores historicamente ligados à autonomia profissional. Nesse 

momento, os grupos médicos alinhados ao REME iniciam o diálogo com ferramentas 

dos trabalhadores, tais como sindicatos, greves e lutas salariais, mecanismos de 

organização e reinvindicação
124

.   

O projeto do REME, por seu turno, era sustentado pela crítica à ampliação do 

setor privado por meio do financiamento do sistema público, contribuindo, assim, para a 

falência, ineficiência e crise do Sistema Nacional de Saúde. Para modificar esse quadro, 
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o movimento propunha a reversão do modelo seguido, simultaneamente ao retorno da 

Democracia
125

.  

No entanto, essa tomada de consciência não foi incorporada de forma 

homogênea por todos os profissionais da saúde; dessa forma, na década de 1970, ainda 

eram notados grupos defendendo a ideologia liberal em que o médico é o dono do seu 

conhecimento e da sua força de trabalho
126

.  

Ainda assim, os avanços do Movimento de Renovação Médica contra o domínio 

da ideologia liberal em detrimento da consciente trabalhista foram consideráveis, tendo 

em vista o curto período de expansão. Como consequência, esse grupo ocupou em 1977 

a diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia e o Sindicato dos Médicos no Rio de 

Janeiro. Paralelamente, na mesma cidade, o grupo participou do movimento dos 

profissionais de Saúde Mental, denominado ‗movimento da DINSAM‘, em que 

profissionais graduados lutavam para que a Divisão Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde deixasse de considerá-los ‗bolsistas‘ e lhes conferisse os direitos 

trabalhistas devidos. Um ano mais tarde, em São Paulo, o Movimento Médico tomou 

posse do Sindicato Médico de São Paulo, logo após as primeiras greves dos médicos 

residentes. Por fim, no ano de 1979, grande parte dos médicos, incluindo os residentes, 

organizaram greves em protestos contra a ditadura militar
127

.  

O sucesso do Movimento de Renovação Médica pode ser justificado pela perda 

de representatividade do discurso liberal junto à Associação Médica Brasileira, 

acrescido do distanciamento das pautas importantes para os grupos médicos utilizados 

pela AMB.  Ademais, eram fatores relevantes a ―conjuntura de ‗revitalização‘ da 

sociedade civil e da constituição do ‗novo sindicalismo‖ 
128

. Diante disso, o Movimento 

de Renovação Médica conquistou representatividade no seio dos grupos médicos, a 

partir de suas propostas, que tinham como modelo se opor aos argumentos da 

Associação Médica Brasileira
129

.  

Criada durante o momento de campanha salarial feita nos grandes centros 

urbanos, em 1950, a Associação Médica do Rio de Janeiro (AMRJ) foi um foco de 

resistência do Movimento Médico durante a ditadura militar, responsável por mobilizar 
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protestos e uma das primeiras greves nacionais dos médicos no Brasil. Um ano mais 

tarde, no III Congresso da Associação Paulista de Medicina, foi instituída a Associação 

Médica Brasileira, com o intuito de convergir o movimento reivindicatório pontuado 

pela AMRJ, que já alcançava amplitude nacional; contudo, diferente das outras 

associações, a AMB mostrou-se contrária aos valores defendidos pelos movimentos 

carioca e paulista, e posicionou-se favorável às pautas liberais
130

.  

Fundada no dia 26 de janeiro de 1951, a Associação Médica Brasileira é uma 

entidade de classe, sem fins lucrativos, cuja missão é defender a qualidade da atenção 

médica no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento da medicina e a valorização do 

médico. Ao longo desse trabalho, será possível perceber que, munida do argumento de 

que sua missão é defender a qualidade da prática médica no Brasil, a Associação 

Médica Brasileira manteve a defesa das pautas liberais e tentou influenciar a política de 

saúde na Constituinte 1987-1988 e logo após a promulgação da Lei de Planos de 

Seguros de Saúde, na década de 1990, a partir da defesa da autonomia da prática 

profissional. 

Até a criação do Movimento de Renovação Médica, em 1978, a AMB foi 

presidida por Pedro Kassab. Sua gestão sofreu resistência de grupos pautados por ideais 

socialistas e comunistas, os quais criticavam a prática médica dissociada do direito à 

atenção médica e defendiam a socialização dos serviços de saúde e a nacionalização da 

Indústria Farmacêutica. Seus esforços, todavia, não tiveram muito êxito em modificar 

os valores da administração da Associação até a ocupação do REME na presidência da 

AMB em 1981
131

.  

Naquele período, o Movimento de Renovação Médica passou, então, a ocupar 

sindicatos num processo organizado para combater os valores liberais do exercício 

médico. Assumiram, portanto, a tomada da consciência trabalhista e sua condição de 

assalariada. Nesse sentido, as primeiras investidas foram contra as empresas privadas 

em 1976, quando se tentou garantir que a legislação trabalhista fosse cumprida nas 

empresas de São Paulo
132

. Nesse contexto, predominava a consciência de que os 

profissionais que seguissem o viés liberal teriam mais chances de galgar patamares 

salariais mais altos, afastando, por esse momento, grande parte dos recém-formados das 

lutas por mais direitos dos grupos dos assalariados. E é justamente nessa conjuntura que 
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o Movimento de Renovação Médica iniciou seu projeto para ocupar os sindicatos no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, sob contornos diferenciados, haja vista que no contexto 

de trabalho carioca os grandes empregadores eram os órgãos públicos, enquanto, na 

região paulista, tratava-se das grandes empresas de saúde. Apesar disso, os eixos 

programáticos das chapas dos dois contextos se assemelhavam a partir de uma mesma 

perspectiva, isto é, i) assalariada, ii) de oposição ao regime militar e às leis de exceção e 

iii) reconstrução das entidades médicas
133

.  

Em 1977 a chapa do Movimento de Renovação Médica, protagonizada por 

Rodolfo Rocco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, venceu a eleição 

para a diretoria do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro graças a alianças com 

universitários, funcionários públicos, assalariados de empresas e médicos residentes, 

numericamente importantes. Após assumir a diretoria, Rocco enfatizou a necessidade de 

conscientizar os médicos sobre a importância da sindicalização, além de denunciar a 

mercantilização da medicina. Paralelamente em São Paulo, porém em meio a certo 

desinteresse dos grupos médicos com o sindicato, o bloco do Movimento Renovação 

Médica também foi eleito para a diretoria da instância
134

. 

A ocupação do REME nos sindicatos de São Paulo e Rio de Janeiro tornou-se 

um marco para a trajetória dos grupos médicos progressistas, haja vista a expressiva e 

rápida propagação das ideias do movimento em outros estados, alcançando 

organizações de oposição aos conselhos regionais e, posteriormente, ao próprio 

Conselho Federal de Medicina e à Associação Médica Brasileira, assim como às 

entidades associativas dos demais profissionais de saúde
135

. A ocupação desses espaços 

pelo REME permitiu uma unidade de atuação e articulação aos grupos médicos; além 

disso, dada a singularidade desses espaços, a luta política foi favorecida, tornando essas 

entidades instâncias de resistência à ditatura militar, protagonizando campanhas pelas 

Diretas Já e pelo estabelecimento da Assembleia Nacional Constituinte 
136

. 

No ano de 1987, o REME iniciou campanhas para assumir a presidência dos 

conselhos regionais de medicina; embora com características díspares aos sindicatos, o 

intuito, conforme o movimento, era o comprometimento com a Democracia, haja vista 

que os conselhos intermediavam relações dos médicos entre si, não sendo, por isso, 

recomendado o predomínio de apenas uma corrente de pensamento ocupando os 
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conselhos. Contudo, diante da possibilidade da vitória das chapas ligada ao Movimento 

da Renovação Médica, várias medidas foram tomadas pelo Conselho Federal de 

Medicina para tentar frear a continuidade das campanhas ou para impedir a pose dos 

eleitos vinculados ao REME
137

.  

Na eleição para a direção do Conselho Federal de Medicina também houve uma 

tentativa de frear a participação de médicos ligados ao Movimento da Renovação 

Médica na disputa dos cargos. Dessa forma, o mecanismo de eleição para o CFM foi 

alterado, de modo que os delegados do CFM passaram a ser escolhidos entre os próprios 

membros da diretoria do Conselho Regional de Medicina, e não mais eleitos pelo voto 

direto de todos os médicos inscritos nos conselhos regionais
 138

. 

Tal como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina 

também foi criado no início da década de 1950, com os poderes administrativos de uma 

autarquia, possuindo atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da 

prática médica. Inicialmente, sua competência reduzia-se ao registro profissional do 

médico e à aplicação de sanções do Código de Ética Médica. Atualmente, contudo, 

exerce também um papel político, juntamente com a AMB, atuando na defesa dos 

interesses dos grupos médicos em diversas frentes, sobretudo no Congresso, na Agência 

Nacional de Saúde Suplementar e na grande mídia. Nos próximos capítulos, a inserção 

desse Conselho será esmiuçada para compreender sua participação na busca da 

autonomia do exercício médico no Brasil nos dois momentos aqui privilegiados
139

.  

No ano de 1979, por seu turno, a Associação Brasileira Médica também teve que 

protagonizar manobras duvidosas para afastar o bloco dos médicos ligado ao REME do 

pleito pela presidência. Dessa forma, recorreu-se à anulação de votos para a vitória do 

candidato Pedro Kassab; apenas em São Paulo, 3.000 votos foram desconsiderados. 

Entretanto, no ano de 1981, a chapa encabeçada pelo grupo mais progressista conseguiu 

na justiça que seus votos não fossem anulados, vencendo a disputa diante do antigo 

presidente da AMB, o qual já presidia a instituição por 30 anos
140

.  

Ao final da década de 1970, o movimento médico, em crescente expansão, 

contribuiu para o desenvolvimento do Movimento Sanitário, introduzindo a pauta da 

organização do trabalho médico com a finalidade de esmiuçar as relações do mundo do 
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trabalho, além de inserir questões importantes, tais como a legislação sindical e os 

instrumentos de luta do trabalhador 
141

.  

 

Por intermédio do movimento médico, o movimento sanitário caiu ―na arena 

da luta do trabalho e, portanto, nas regras colocadas pela ditadura para 

controlar o trabalho‖ (Arouca, 1987) 49, multiplicando, assim, os pontos de 

enfrentamento com o regime [...]. Por outro lado, o movimento médico 

reforçou aquilo que já era característico de outras vertentes do movimento 

sanitário: as propostas de transformação da política nacional de saúde com a 

população na defesa de melhores condições de vida e de saúde, utilizando a 

mesma estratégia de buscar alianças com os movimentos populares
142

. 

 

Ainda que vencendo alguns sindicatos, o REME não deixou de existir como um 

movimento; dessa forma, prosseguiu articulando com as entidades médicas, carregando 

a característica de uma corrente política que tinha por objetivo unir os grupos médicos 

em detrimento de ações isoladas em entidades pontuais. Dessa maneira, a bandeira do 

REME prosseguiu sendo a defesa do protagonismo sindical a partir do exercício da 

cidadania, além das pautas do assalariamento; melhores condições de trabalho; e 

instrumentos de representatividades
143

. 

 

 

3.2.3 As Universidades: a formação dos sanitaristas 

 

As Universidades foram a terceira vertente de composição do Movimento 

Sanitário no período de 1975 a 1979, já que foram nesses espaços no interior dos quais a 

ideologia, o ideário e os valores do Movimento foram construídos e preparados para 

servir na elaboração dos projetos políticos, assim também como instâncias que 

produziram a ampliaram os valores desse grupo, produzindo, dessa maneira, intelectuais 

defensores da proposta da Reforma Sanitária, empenhados em transformar a Política de 

Saúde no Brasil
144

. 

Até metade da década de 1970 o movimento realizado pela Academia foi, como 

observado anteriormente, o de romper com o funcionalismo e o com a neutralidade da 

ciência, incorporando às Ciências Sociais a análise das questões da saúde de modo a 

tornar a leitura do mundo social mais complexa com a incorporação dos conflitos entre 
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as classes. Dessa forma, a partir de 1975, iniciou-se um processo na base universitária 

do Movimento Sanitário que culminou na construção da teoria social da saúde
145

. 

A segunda metade da década de 1970 se mostrou propícia à transformação do 

pensamento preventivista em médico-social, mas também a sua difusão e 

desenvolvimento. Além disso, houve a ampliação do objetivo de estudo e dos temas 

pesquisados e analisados, o que o torna, por isso, um período frutífero para a produção 

intelectual. Paralelamente, o tema político foi introduzido às propostas de atuação da 

medicina social, fosse nas investigações, fosse nos cursos de pós-graduação, ou, ainda, 

nas articulações dos movimentos sociais
146

.  

 

Na área de reprodução do conhecimento, ou seja, na formação de recursos 

humanos, destacam-se nessa época: a descentralização da formação do 

sanitarista através dos cursos regionalizados; o início do movimento que 

transformaria as residências em medicina preventiva e social; e as pós-

graduações stricto sensu na área de saúde coletiva. Todos esses níveis de 

reprodução de um conhecimento já construído possibilitaram, por um lado, a 

difusão da abordagem médico-social e a transformação do perfil de formação 

do sanitarista, e por outro lado o contato com novos objetos de investigação. 

Todos foram instrumentos importantes para a consolidação da hegemonia da 

proposta médico-social na formação de recursos humanos no campo da saúde 

coletiva. Assim, difundiu-se de maneira numericamente importante não só 

uma nova forma de pensar a saúde como também de atuar no setor
147

. 

 

Essa mudança ocorreu, contudo, de forma gradual, iniciando em um movimento 

de recuperação e transformação da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), uma vez 

que apenas ela – no Rio de Janeiro, sua sede – oferecia cursos de Saúde Pública. A 

grande demanda pelas aulas fez emergir a necessidade de criar e expandir uma rede 

permanente de serviços e recursos humanos para atuar na execução de programas 

prioritários de saúde coletiva
148

. 

Assim, nos primeiros meses de 1975, uma proposta foi elaborada e debatida em 

um seminário; as bases para a descentralização foram alvo de discussão e, por fim, foi 

construído o anteprojeto para modificar o curso até então lecionado apenas no Rio de 

Janeiro. No segundo semestre do ano, o Conselho Técnico do Departamento de 

Preparação de Pessoal aprovou, por seu turno, o I Curso Básico de Saúde Pública, 

considerado como a primeira etapa do processo de formação de sanitaristas
149

.  
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Nos anos seguintes, os cursos avançaram para diferentes estados, levando 

formação sanitária a vários públicos, abordando discussões sobre recursos humanos na 

área da saúde coletiva e pontuando a inclusão das Ciências Sociais e do posicionamento 

político como elemento de uma ―ética sanitária‖. Além disso, tratou-se de uma nova 

visão da saúde, feita a partir da análise da Política de Saúde e da assistência médica 

previdenciária
150

. 

Um segundo locus de formação dos sanitaristas foram as residências em 

Medicina Preventiva e/ou Social, cujo ápice ocorre no início da década de 1980. Essa 

categoria de estudo tinha o objetivo de atender a uma demanda nacional entre os 

programas de residência na área criada pelo INAMPS; para tanto, foram realizados 

convênios entre diferentes universidades federais e instituições do país
151

. 

Até a década de 1980, as residências nessa área se limitavam a seis programas, 

oferecendo 40 vagas anualmente, com destaque para os departamentos da Universidade 

de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo. Na 

região do Rio de Janeiro, por sua vez, a ENSP oferecia, desde o ano de 1976, o 

Treinamento Avançado em Serviço em Saúde Pública; quando a residência em 

Medicina Preventiva e Social foi instalada na cidade do Rio de Janeiro, pouco se alterou 

do curso que havia sido ministrado na década de 1970
152

. 

No ano de 1979 a residência em Medicina Preventiva e Social foi 

regulamentada, a partir da Resolução 08/79 da Comissão Nacional de Residência 

Médica, representando o reconhecimento do Estado para uma nova perspectiva sobre a 

prática médica, até então à margem do sistema de saúde. Além disso, implicou na 

ampliação do espaço da pós-graduação lato sensu; por fim, provocou o aumento do 

interesse do INAMPS na proposta, direcionando verbas para os programas, através, por 

exemplo, de bolsas para residentes
153

.  

A atuação do Movimento Sanitário nas Universidades não foi feita, por seu 

turno, sem um diálogo com o campo político, haja vista que ele compreendia a saúde 

com uma prática social, inclusa e articulada com a agitação política daquele momento, 
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ainda que destacassem que as transformações relevantes na saúde fossem reflexos de 

várias forças externas
154

.  

No relatório final da II Reunião Nacional dos Docentes de Medicina Preventiva 

e/ou Social, no ano de 1979, foi recomendado que os professores ampliassem e 

prestigiassem os núcleos do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, com o intuito de 

que a produção cientifica gozasse de meios capazes de polemizar e politizar temas 

relevantes para a saúde pública, auxiliando, assim, no avanço e na sistematização dos 

movimentos sociais. Nesse período, a revista Saúde em Debate, vinculado ao CEBES, 

foi uma importante ferramenta de divulgação da produção cientifica e a única 

publicação periódica especializada na área de ciências sociais em saúde
155

. 

 

 

3.3 O movimento contra hegemônico: a reforma de “baixo pra cima” 

 

O movimento de transformação do Sistema de Saúde brasileira era operado, 

entretanto, dentro de um sistema mercantil da medicina, no qual a Previdência Social 

gerenciava as questões financeiras e regulava as normas em detrimento da autonomia do 

Ministério da Saúde. Nesse sentido, o nicho progressista ―representava um pensamento 

contra hegemônico que objetivava a transformação do sistema vigente‖ pautado ―pela 

predominância da compra dos serviços privados, pela modalidade hospitalar de 

atendimento e pela corrupção normatizada pela forma de pagamento‖ 
156

. Em 1974, por 

seu turno, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), detentor 

do segundo maior orçamento da União, apenas superado pelo da própria União; naquele 

período, a MPAS era dominada por interesses privados e pela burocracia estatal que 

almejava a privatização dos serviços médicos prestados aos previdenciários, 

coordenando a transformação dos serviços de saúde em empresas lucrativas. Ainda que 

nesse período predominassem no interior da pasta setores ligados às tendências 

privatizantes, nichos publicistas, os quais defendiam o fortalecimento do setor público, 

também se fizeram presentes na máquina estatal. Aliada à presença de grupos 

progressistas dentro do Estado, as décadas de 1970 e 1980 se mostraram frutíferas para 
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as mobilizações sociais e para os questionamentos no que se refere à política social 

vigente.  

Até os anos de 1964, a assistência médica previdenciária era prestada, na sua 

grande maioria, pela rede de serviços próprios do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

(IPAs), composta por hospitais e ambulatórios
157

. A unificação dos IAPs, por sua vez, 

em 1967, associada aos estímulos para a privatização da assistência à saúde, favoreceu a 

condição do Estado de comprador de serviços privados de saúde. Além disso, o 

crescimento da indústria brasileira garantia um aumento de segurados e, 

consequentemente, um aumento da receita da Previdência Social. Diante da propalada 

ineficiência do setor público, os recursos da Previdência Social serviam à constituição 

das primeiras células de um sistema de assistência à saúde concentrado nos grandes 

centros urbanos e voltados ao atendimento de sintomas, conectando-se às ideias dos 

liberais
158

. 

 

O processo de universalização excludente se aprofundaria sob a tutela do INPS, 

cuja influência de técnicos com tendências privatizantes, oriundos dos IAPs, 

era marcante. Estavam sendo criadas as condições para o desenvolvimento de 

um complexo médico-industrial no Brasil, que se transformaria no principal 

comprador de serviços médico-hospitalares. Em paralelo, por meio do 

―convênio-empresa‖, começaram a ser desenvolvidos esquemas privados entre 

empresas empregadoras e prestadores, que combinavam pacotes de serviços e 

seus respectivos preços para determinada quantidade de trabalhadores e seus 

familiares
159

. 

 

Segundo Ligia Bahia, o modelo privatizante adotado pela Previdência Social na 

ocasião, tinha, pelo menos, duas justificativas. Primeiramente, a orientação privatizante 

dos serviços de saúde se inscrevia entre ―as tarefas de desenvolvimento, ampliação e 

modernização do capitalismo‖. E, secundariamente, o empresariado da saúde assumiria 

a função de afastar a temida estatização da medicina
160

. 
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A conjuntura de crescimento econômico acelerado na segunda metade da década 

de 1960 favoreceu a expansão do nível de universalização, mesmo que à custa da 

repressão às demandas sociais. Presenciava-se, também, uma modificação dos 

compradores, que adquiria base regional. Além da marginalização dos não segurados, o 

novo sistema se caracterizaria pela diferenciação dos serviços de saúde oferecidos em 

função da clientela, como os destinados às populações de baixa renda, assim definidos 

pela baixa resolutividade
161

. Desta forma, o acréscimo de beneficiários conferia a 

necessidade de redefinir o sistema médico previdenciário existente, incapaz, àquela 

altura, de suportar o incremento da demanda. Esta situação colocou o governo militar 

diante de um dilema: ampliar o financiamento público da saúde ou buscar novas formas 

de financiamento. A opção foi a de estimular a participação da iniciativa privada no 

setor
162

. 

De acordo com Menicucci essa escolha instituiu um mercado para os prestadores 

de serviços de saúde financiado pelo Estado; além de desenvolver uma prática 

empresarial de assumir a responsabilidade pela saúde de seus funcionários. A 

consequência dessa opção do governo foi a criação de uma rede de prestadores de 

serviços, empresas médicas, seguradoras, usuários e burocracia, a qual cunhou 

interesses, atores e identidades; ademais dificultou o abandono de certas trajetórias, haja 

vista que a estrutura pública não foi incentivada a se desenvolver para oferecer esses 

serviços. Tornando o serviço público dependente do setor privado
163

.  

 
Enquanto os setores publicistas lutavam para obter um relacionamento 

diferenciado para o setor público, principalmente para os hospitais 

universitários, a Previdência Social, originalmente INPS, estava 

institucionalmente dominada pelos interesses privados empresariais. Em 

consonância com essa hegemonia foi formulado o Plano de Pronta Ação 

(PPA) e canalizados os recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social (FAS). O PPA foi criado em setembro de 1974 com o objetivo, 

especificado no texto da lei, de ‗universalizar‘ o atendimento médico, 

principalmente os de emergência. A Previdência comprometia-se a pagar esse 

atendimento tanto à rede pública quanto à rede privada, independentemente 

do vínculo previdenciário do paciente. O plano previa também a expansão 

dos convênios com o setor público para esse tipo de atendimento, através de 

uma modalidade de pagamento diferenciada da utilizada para a compra de 

serviços na área privada hospitalar: o pagamento global por procedimento, e 

não por unidade de serviço
164

. 
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Entretanto, o Plano de Pronta Ação (PPA) foi usado para o enriquecimento das 

empresas médicas, uma vez que seiscentas mil internações desnecessárias foram 

realizadas no ano 1978, reconhecidas pelo presidente do INPS. Além disso, o PPA foi 

palco de disputa entre os setores empresariais, com certa vantagem por parte das 

empresas ambulatórias em detrimento dos interesses hospitalares
165

.  

No mesmo período foi criado o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), 

com o intuito de desenvolver uma coordenação econômica, a partir da convergência dos 

ministérios da área social, a fim de evitar a duplicidade de esforços, desperdícios de 

recursos e, assim, sistematizar as ações e atividades de saúde diante do cenário 

polarizado entre as pastas da Saúde e da Previdência Social. Entretanto, o Conselho não 

logrou sucesso na sua atividade fim, uma vez que a mesma lei que o criou e garantiu ao 

Ministério da Saúde a gerência para cuidar da Política de Saúde revogou o artigo 156 do 

Decreto Lei 200, que subordinava a assistência médica previdenciária a essa política –  

assinalando, portanto, que a política de saúde elaborada pelo Ministério da Saúde seria 

submetida a outras pastas integrantes do Conselho de Desenvolvimento Social.  O CDS, 

por sua vez, destinou grande parte dos recursos do FAS para o setor público; dessa 

forma, 30% dos fundos eram reservados para o nicho privado e o restante para a área 

pública. Contudo, em sintonia com a política daquele período, 70% dos recursos (em 

cinco anos do FAS) foram utilizados para a construção de unidades privadas de 

hospitais na área do Rio de Janeiro e São Paulo, demostrando que o Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social serviu como um programa de financiamento à iniciativa 

privada em harmonia com a política econômica dos militares
166

. 

Em 1977 foi criado o Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), baseado no discurso racionalizador e de eficiência. Contudo, estruturado a 

partir de um viés centralizador e excludente do segurado, o Sistema tinha como intuito 

minimizar as fraudes perpetradas pelas empresas de saúde ao Estado, já que muitos 

hospitais recebiam pelos serviços, mas não os prestavam. O Sistema era formado por 

três institutos: o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS); por duas 

fundações: Legião Brasileira de Assistência (LBA) e Fundação Nacional para o Bem-

Estar do Menor (FUNABEM); uma empresa: Empresa de Tecnologia e Informações da 

                                                 
165

 ESCOREL, 1999, p. 55. 
166

 Ibid., p. 56. 



 

78 
 

Previdência Social (DATAPREV)
167

 e; por fim, uma autarquia: Central de 

Medicamentos (CEME)
168

.  

 
No entanto, o SINPAS não alterou as forças que disputavam, nem as que 

naquele momento eram hegemônicas no interior da assistência médica 

previdenciária, agora INAMPS. ―Os interesses lucrativos privados, 

particularmente, mas não só, hospitalares continuam subordinando os 

objetivos sociais das propostas‖ (Cordeiro, 1982:89). O SINPAS tampouco 

modificou as bases financeiras da Previdência Social, mantendo assim, após 

tantas reformas, o mesmo impasse/contradição em que se encontrava no 

início da administração Geisel: ser instrumento útil para a legitimação do 

regime, portanto, tender à universalização, sem ter estrutura financeira para 

tanto, seja por estar baseado na folha salarial, seja por comprar serviços do 

setor privado. Essa contradição se manteve até que, com o início da recessão 

econômica em 1981, estourou a crise que ficou conhecida como a ‗crise da 

Previdência‘ e da qual resultou o plano do CONASP
169

. 

 

No limite, a Previdência Social operava paralelamente e de forma independente 

da pasta da Saúde, elaborando e deliberando um conjunto de práticas assistenciais que 

orientavam a Política de Saúde no Brasil. Prova disso foi a atuação daquele Ministério 

na discussão da criação do Sistema Nacional de Saúde em detrimento do Ministério da 

Saúde, bem como em outras pautas aprovadas nesse contexto pela Previdência Social 

que remetiam à saúde
170

.  

Diante dessa conjuntura, era perceptível que o Ministério da Saúde operava de 

forma coadjuvante. Ainda que a pasta ocupasse pouco espaço na Política de Saúde, 

grupos mais progressistas a ela ligados aceitaram assumir a secretaria geral do 

Ministério como parte da estratégia de preencher espaços na máquina pública para 

tentar influenciar a trajetória do sistema de saúde. Naquele momento o método adotado 

pela pasta não foi rechaçar o predomínio dos interesses do nicho privado na Previdência 

Social, mas garantir mais autonomia ao Ministério da Saúde
171

.  

A ocupação de grupos mais progressistas no Ministério da Saúde fez parte de 

uma renovação do quadro de funcionários da pasta. Primeiramente assumiu Dr. José 

Carlos Seixas, médico sanitarista, na coordenação da secretaria geral do Ministério; 

logo depois Seixas convocou personagens, na sua grande maioria oriundos da 

Universidade de São Paulo, os quais formaram um grupo progressista ―dentro da 
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especialidade, com propostas de oposição aos modelos tradicionais‖. Essa equipe, 

embora não se identificasse com o pensamento médico-social, se uniu a ela para 

combater as propostas do grupo sanitarista campanhista
172

.  

Aliado à ocupação de grupos progressistas ao Ministério da Saúde, esse período 

foi marcado também por um aumento orçamentário da saúde, ainda que apenas 7,8% do 

acréscimo das verbas tenham sido destinados à pasta da saúde, e o restante tenha sido 

encaminhado para a Previdência Social. Porém, esse valor causou impacto para os 

trabalhos daquele Ministério e atuou com um fator favorável para o protagonismo dos 

programas do grupo progressista instalado na pasta da saúde
173

.  

O entusiasmo permitido pela presença de personagens progressistas no 

Ministério da Saúde, somado a um aumento relativo de recursos da pasta, foi, 

entretanto, freado pela aprovação da lei 6.229, que criou o Sistema Nacional de Saúde, 

uma vez que o projeto aprovado remetia a uma política de saúde sistêmica e 

pluriinstitucional, um desenho, portanto, longe do caráter publicista e estatista proposto 

por aquele grupo
174

.  

A tramitação da lei no Congresso Nacional foi feita, por sua vez, em caráter de 

urgência, sem emendas, com votos de liderança e sancionada sem vetos pelo General 

Ernesto Geisel. A norma legitimava a divisão entre a saúde coletiva, a cargo do 

Ministério da Saúde e a saúde individual, responsabilidade do Ministério da Previdência 

Social
175

. 

 

Ao assumir essa posição ‗pluralista‘, tentando compatibilizar todos os 

interesses e evitar os antagonismos, o que ocorre é que, enquanto diploma 

legal, a Lei 6.229, apresenta ambiguidades e incoerências que na prática vão 

resultar na inviabilidade da sua operacionalização‖ (Oliveira & Teixeira, 

1986:256). Porque, na prática, há um fator que influiu nesse desequilíbrio, 

―não apenas em termos operacionais como na capacidade política que é o fato 

de que a dotação global consignada no Orçamento Geral da União para o 

Ministério da Saúde em 1975 ser uma cifra 16 vezes menor do que a despesa 

do Ministério da Previdência só com programas de saúde‖ (Gentile de Mello, 

60 1977:193) A preponderância financeira e, consequentemente, política e 

organizacional, determinou que o modelo assistencial preconizado pela 
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Previdência Social fosse o modelo hegemônico sustentado pela aliança dos 

empresários do setor saúde com a burocracia previdenciária
176

. 

 

Diante dessa conjuntura, o grupo progressista que havia ocupado o Ministério da 

Saúde teve que conciliar dois obstáculos: o primeiro causado pela nova legislatura, o 

qual limitava a atuação da pasta; o segundo, o enfrentamento com grupos 

conservadores, simbolizados pela administração dos órgãos da Secretaria Nacional de 

Saúde, os quais defendiam a continuação das funções (esvaziadas) do Ministério da 

Saúde. Para tanto, o grupo ligado à secretaria geral empregou a estratégia do discurso 

técnico para persuadir as demais áreas de que a presença da pasta da saúde era 

necessária para o funcionamento do SNS. Nesse sentido, o grupo iniciou a elaboração 

de programas, com o intuito de recuperar a função de coordenação de política de saúde 

do Ministério, baseado na perspectiva sistêmica, em sintonia com os postulados que os 

órgãos internacionais estavam disseminando, que norteava os programas de medicina 

comunitária e de extensão de cobertura, pautados pelos conceitos de regionalização, 

hierarquização, integração dos serviços, cuidados primários a cargo de auxiliares de 

saúde e participação comunitária
177

. 

A trajetória do grupo progressista foi, todavia, contida tanto pelos oposicionistas 

tradicionais instalados no Ministério da Saúde quanto pelo próprio ministro. O grupo 

progressista sofreu contínuo desgaste no Ministério, tendo parte de sua equipe demitida 

ao final do ano de 1977; além disso, os programas inovadores protagonizados por esse 

bloco foram implementados parcialmente ou sofreram crises em seus grupos gerenciais; 

por fim, a modernização administrativa trazida por esses personagens se constituiu 

numa simples reorganização administrativa, não alterando o nível operacional ou 

político da pasta
178

.  

 

 

3.4 O momento de infiltração do Movimento Sanitário 

 

De acordo com Sarah Escorel, o pensamento transformador na área da saúde foi 

gestado durante o período mais repressivo da ditadura militar; assim, enquanto as 

classes populares eram silenciadas pelo regime, uma voz era construída, a qual foi 
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revelada como um marco teórico no pensamento médico-social no Brasil e que, ao se 

juntar aos movimentos sociais, encontrou, no final da década de 1970, seu referencial 

para a articulação
179

.  

O encontro entre Movimento Sanitário e a população foi, contudo, facilitado 

pelo Estado. Antes mesmo das grandes manifestações no final da década de 1980, esses 

dois personagens já se encontrariam, haja vista que no final da ditatura militar, em meio 

a uma crise de legitimidade deflagrada pelo descrédito do modelo econômico e político 

dos militares, o governo tomou medidas para incentivar questões sociais, ainda que no 

nível discursivo. Somado à atuação de representantes do pensamento racionalizador na 

direção do Ministério da Saúde, assim, vários quadros técnicos foram deslocados para a 

pasta, desenvolvendo projetos e ações progressistas.  

Conforme Tulia Falletti, em concordância com as formulações de Escorel, o 

Movimento Sanitário penetrou a burocracia do Estado e redirecionou as reformas que 

estavam sendo conduzida pelo regime militar, fortalecendo o setor público a partir da 

descentralização da oferta e da demanda de serviços de saúde para os municípios, uma 

vez que várias lideranças progressistas ocuparam cargos nas instâncias municipais em 

oposição aos militares, nos órgãos federais de Saúde e na Organização Panamericana de 

Saúde, trilhando a Reviravolta da Saúde. O Movimento Sanitário, dessa maneira, 

instalado na burocracia, além de redirecionar projetos, também criou novos programas 

de saúde, amparados pelo seu arcabouço teórico sobre saúde pública, política e agenda, 

desenvolvidos durante as décadas de 1960 e 1970
180

. 

Desde a década de 1970, os médicos sanitaristas afiliados ao movimento de 

medicina Preventivista e Saúde Comunitária procuravam ocupar posições de poder 

dentro da burocracia da saúde pública, e o faziam explorando espaços deixados pelo 

Estado, na tentativa de tentar influenciar as tomadas de decisão de poder. Naquele 

período, os militares avaliavam as medidas do Movimento Sanitário como pouco 

onerosas diante da crescente demanda por serviços de saúde e de saneamento básico; 

além disso, cumpriam o papel da presença do Estado em regiões longínquas
181

.  

Outro fator importante para a infiltração do bloco progressista foi o federalismo, 

sobretudo, em âmbito local, haja vista que os militares permitiram a continuação de 

alguns pleitos no período de repressão política. Nesse sentido, a votação para o 

                                                 
179

 FALLETI, 2010, p.182. 
180

 Ibid., loc. cit. 
181

 Ibid., loc. cit. 



 

82 
 

Legislativo e as eleições para prefeito, salvo algumas exceções, foram mantidas, 

garantido a formação de governos locais dispostos a compor suas secretarias de saúde 

com representantes do Movimento Sanitário. Foram exemplos de municípios 

progressistas, Campinas (São Paulo), Londrina (Paraná), municípios do Vale do 

Jequitinhonha, Montes Claros (Minas Gerais) e Niterói (Rio de Janeiro), todos eles 

marcados pela presença dos valores do movimento durante a década de 1970
182

.  

O sucesso do projeto de Montes Claros serviu como base para que no ano de 

1976 médicos sanitaristas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do 

Ministério da Saúde fomentassem o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS), cujo objetivo foi instalar uma rede de pequenas células de saúde 

em regiões de baixa densidade populacional, fornecendo cuidados preventivos e 

serviços de saneamento à população de cidades pobres e pequenas dos novos estados do 

nordeste e do norte de Minas. Para tanto, o PIASS funcionava a partir da integração dos 

serviços de saúde do âmbito local, conforme coordenação das secretarias estaduais de 

saúde. Além disso, dada a inexistência de empresas privadas de saúde operando nessa 

região, elas não atuaram como opositoras à reforma. Coube, todavia, aos tecnocratas do 

INAMPS marcar objeção ao projeto, uma vez que o programa recolhia recursos da 

Previdência Social; porém, os políticos nordestinos usaram sua força política para 

ultrapassar esse obstáculo
183

.  

De acordo com Tulia Falleti, ―o PIASS teve importante efeito político para a 

universalização e municipalização da Saúde‖, por quatro motivos, i) primeiro, porque o 

projeto estimulou a coordenação interministerial, haja vista que os Ministros da Saúde, 

da Previdência Assistência Social e do Interior estavam presentes nos grupos executivos 

interministeriais, juntamente com o secretário da Previdência da República, trabalhando 

em prol de um programa em comum; ii) segundo, pois o trabalho em conjunto das 

quatro pastas incentivou a coordenação intergovernamental, uma vez que as secretarias 

estaduais de saúde mais os três ministérios convergiram esforços na coordenação e 

supervisão do projeto; iii) terceiro, em razão do projeto consolidar a posição das 

secretarias estaduais de saúde em relação aos representantes da burocracia nacional da 

previdência social; por último, iv) em virtude de o Programa de Interiorização das 
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Ações de Saúde e Saneamento ter criado o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

em 1982 (CONASS)
184

.  

A trajetória subsequente do PIASS e de outros projetos para garantir a ampliação 

da assistência à saúde e a outras regiões não foi muito eficaz, dada à ausência de suporte 

dos atores relevantes, além do crescimento da resistência das empresas de saúde, 

somada à burocracia nacional, a ponto de inviabilizar a sustentação do programa. 

Contudo, diante de uma crise financeira do sistema da Previdência se acentuando, o 

Presidente da República aprovou um estudo sobre a reforma do Sistema de Saúde.  

Assim, no início da década de 1980, foi proposto o Plano CONASP pelo Conselho 

Consultivo Nacional, um plano que articulava as três subunidades nacionais, seguindo 

as linhas de ação do PIASS.  O Projeto ganhou apoio expressivo em 1983, quando o 

líder do Movimento Sanitário, Eleutério Rodriguez Neto, assumiu a coordenação de 

Planejamento e Estudos da Secretaria de Serviços do Ministério da Previdência e 

Assistência Social. Naquele momento, Rodriguez utilizou o CONASP como uma 

ferramenta para aprofundar as reformas até então realizadas nos serviços de saúde.  

Nesse sentido, foram introduzidas medidas com fortes características descentralizadoras 

dos serviços de saúde pública e de saúde da previdência social, culminando na criação 

do projeto Ações Integradas de Saúde (AIS)
185

. 

A estratégia utilizada por Eleutério Rodriguez Neto para amenizar a oposição do 

governo federal foi empoderar as secretarias estaduais de saúde, promovendo, portanto, 

pressões de baixo para cima. Como nos anos anteriores à ditadura militar havia 

permitido eleições nos níveis municipais e estaduais, vários nichos progressistas foram 

ocupando as secretarias de saúde pelo Brasil, os quais se filiaram ao líder sanitarista o 

que lhe garantiu ampla capacidade de pressão, culminando na aprovação do Projeto em 

estados importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse esforçou 

acarretou a aprovação do programa Ações Integradas de Saúde em todos estados 

brasileiros em maio de 1984, e, por conseguinte, o reconhecimento oficial pelo governo 

federal da proposta de restruturação da política nacional de saúde. Segundo Tulia 

Falleti, ―o Programa AIS provou ser muito efetivo. Ele integrou os serviços de saúde do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e Cultura, e coordenou os diferentes 

níveis de governo em uma administração descentralizada‖ 
186

.  
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Na segunda metade da década de 1980, o Movimento Sanitário passou a ocupar 

posições importantes na burocracia federal e promoveu mudanças que tentavam 

implementar reformas que apresentassem a equidade como bandeira, ainda que o nicho 

privado mantivesse sua oposição aos projetos. Mesmo diante das objeções dos 

empresários da saúde, os sanitaristas logram o sucesso de executar o Programa dos 

Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, pautado pelos princípios de cobertura 

universal, igualdade de atenção, descentralização, regionalização, articulação entre as 

subunidades de governo e participação da população. Para tanto, o programa propunha 

que autoridade, recursos e funcionários pertencessem às secretarias estaduais e 

municipais, e não mais à burocracia da Previdência Social, tornando, assim, os atores 

estaduais e municipais os grandes protagonistas do sistema de saúde. No limite, esse 

programa foi o grande prelúdio do Sistema Único de Saúde
187

.  

Em suma, a mudança institucional ocorrida no Brasil na década de 1980 foi 

resultado de três componentes: i) atores subversivos, ii) infiltração e iii) expansão. 

Nesse sentido, um grupo subversivo
188

 de profissionais de saúde organizado foi 

fundamental para operar a mudança institucional brasileira, uma vez que foi preciso 

enfrentar a forte resistência do governo militar e utilizar essa plataforma para introduzir 

mudanças nas periferias, a fim de aprofundar os sistemas em direção aos valores do 

Movimento Sanitário. Ainda que os sanitaristas fossem contrários às características 

daquele Estado, dado o governo autoritário e capitalista em vigência, eles preferiram 

ocupar pequenos espaços dentro do governo a se afastar dele, como fizeram outros 

movimentos de esquerda
189

.  

Ao que parece, o Estado brasileiro não criou grandes obstáculos aos projetos do 

Movimento Sanitário e, na mesma medida, à infiltração dos reformistas no setor de 

saúde, haja vista que os programas de saúde propostos pelo Movimento eram medidas 

baratas, em um momento que as finanças públicas sofriam os reflexos do milagre 

econômico; além disso, como ficou esclarecido, funcionavam como a presença do 
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Estado em regiões longínquas em que a administração pública ainda não se fazia 

presente
190

. 

Ademais, as instituições federais brasileiras contribuíram para a infiltração dos 

sanitaristas em diferentes frentes. Primeiro, a partir do pleito de cargos municipais e 

estaduais, tornando possível a entrada do Movimento em secretarias de saúde; segundo, 

semelhante ao caso canadense analisado por Jacob Hacker, o federalismo brasileiro 

garantiu oportunidades para que grupos políticos alinhados à reforma do sistema de 

saúde ganhassem poder em âmbito municipal e estadual. Dessa maneira, prefeitos e 

governadores tornaram-se apoiadores do movimento reformista nas negociações com a 

burocracia federal (deputados, senadores e militares); terceiro, o modelo federalista 

permitiu a implementação de medidas inovadoras de saúde, porém circunscritas a 

regiões delimitadas, evitando, assim, o veto da ditadura militar e das empresas de saúde, 

já que não se constituíam em uma grande ameaça; por fim, o quarto ponto, parte das 

transferências dos municípios e dos estados eram orientadas por critério de igualdade 

fiscal entre as células subnacionais; dessa maneira, as unidades mais pobres operaram 

com um papel protagonista na liderança da reforma
191

.  

Por fim, a expansão foi fundamental para galgar a universalização e a 

municipalização da saúde, haja vista que as mudanças institucionais nas áreas da saúde 

influenciaram modificações em outras áreas, sejam territoriais, sejam funcionais. No 

que se refere às alterações territoriais, os projetos reformistas incialmente foram 

implementados nos municípios, perpassaram pelos estados até atingirem o nível 

nacional, fomentando programas como as Ações Integradas de Ações (AIS). 

Paralelamente, enquanto o modelo de sistema de saúde sofria profundas inovações, ele 

também estimulava mudanças em outras áreas, uma vez que as AIS foram um exemplo 

no qual Ministério da Saúde e Educação se articularam em prol do sistema de saúde, 

estratégia pouco usual até então
192

. 

 

 

3.5 Balanço 
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De acordo com Escorel, os sanitaristas compuseram um movimento social com 

caraterísticas e contornos próprios, uma vez que se diferenciaram dos grupos limitados a 

defender interesses particulares para se constituírem como um movimento permanente 

na defesa da saúde no Brasil
193

.  

O referencial teórico utilizado pelo Movimento para caracterizar a abordagem 

médico-social foi embasado no livro O Dilema Preventivista, de Sergio Arouca. Nesse 

trabalho, Arouca pontua que a medicina preventiva representou um movimento 

ideológico, a partir de uma crítica da prática médica, o qual propôs uma transformação 

de sua atitude para com o paciente, a família e a comunidade.  Primeiramente criticou a 

medicina curativa, a qual se limitava a conceder diagnóstico aos pacientes, para no 

segundo momento defender seu próprio projeto enquanto nova disciplina e conduta 

médica, divulgado essa fala junto à sociedade através da institucionalização de espaços 

discursivos, como os Departamentos de Medicina Preventiva, as Associações Nacionais 

de Escolas Médicas e os diferentes instituições internacionais.  

 
Investida de uma materialidade institucional, e com seus intelectuais 

orgânicos, a medicina preventiva encontra-se em uma Prática Discursiva na 

fundamentação orgânica conceitual de seu movimento, que permitiu um 

espaço múltiplo de formação dos objetivos de convergências discursivas, 

como a Pedagogia, a Sociologia; administrativo, ecológico, etc., de 

sistematização e relato de experiências, de padronização de atividades, enfim, 

de todo um discurso heterogêneo, complexo e multidisciplinar. E, em 

segundo lugar, em uma Prática Ideológica que se concentra na formação, 

tanto ao nível estudantil como docente, de uma consciência preventiva. E, 

finalmente, o que poderíamos chamar de uma Prática Empírica Experimental, 

em que se tenta construir experimentalmente (ou em termos de modelo de 

demonstração) novas formas de existência das individualidades, que 

comporta uma tentativa de demonstração da Medicina Preventiva como uma 

prática em um espaço controlado, tendo como atores os médicos e a 

população
194

. 

 

Entretanto, o projeto preventivista não se empenhou em produzir conhecimento 

sobre os fatores determinantes para a crise da saúde, ou, ainda, não se articulou para 

uma prática política que levasse às transformações, uma vez que a mudança da prática 

médica foi realizada sem alterar a inserção da medicina no sistema de produção 

capitalista
195

.  

Nesse sentido, o Movimento Sanitário foi germinado dentro dos Departamentos 

de Medicina Preventiva a partir da crítica ao discurso preventivista. Da refutação a essa 
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abordagem construiu-se um pensamento alternativo, o da medicina social. O diálogo 

entre os DMPs divergentes permitiu a formação de uma rede de difusão do pensamento, 

da prática, conceitos e estratégias, os quais compuseram a organicidade do Movimento e 

garantiu ao grupo condições para emergir diante da sociedade como um todo.  

A especificidade do Movimento Sanitário foi desenvolver sua organicidade por 

meio da identidade de discurso e da criação de modelos de saúde alternativos. Além 

disso, teve o mérito de superar os limites da academia e ousou ingressar na prática dos 

serviços; ademais, ainda que construído a partir do aparelho do Estado – nas 

Universidades –, manteve-se como um opositor ao governo vigente; incorporando a 

prática política na sua atuação de modo a se afastar da neutralidade técnica; estabeleceu-

se também com uma força contra hegemônica nas instituições setoriais que infiltrou; 

por fim, manteve um pensamento estratégico, procurando sua ampliação nos espaços de 

poder para viabilizar suas propostas de transformação
196

. 

No limite, conforme Sonia Fleury, a formação do Movimento Sanitário 

estabeleceu-se pelo tripé da construção do saber, de um movimento ideológico e de uma 

prática política. Dessa forma, a construção do saber permitiu a transformação de 

produto ideológico em conhecimento teórico; o movimento ideológico, por sua vez, 

favoreceu a transformação de uma consciência, resultado de uma consciência sobre o 

próprio Movimento; por fim, a prática política produziu a transformação das relações 

sociais a partir dos instrumentos políticos. As três práticas formaram o movimento que 

se inseriu nas instâncias sociais referidas
197

. 

Todo o arcabouço teórico e metodológico, somada a atuação em diferentes 

frentes, permitiu ao Movimento Sanitário dos últimos anos da década de 1980 

apresentar-se como um bloco coeso e retilíneo, com uma proposta finalizada para o 

sistema de saúde brasileiro. Assim, no documento exposto na Constituinte de 1987-

1988, os valores essências do Sistema Único de Saúde já marcavam o projeto do grupo. 

Para garantir a implementação da proposta, durante a constituinte, o bloco progressista 

teve que barganhar espaço com o nicho privado, uma vez que o esse setor se constituía 

com um forte poder articulador. Naquele momento o grupo privado compartilhava os 

pressupostos internacionais sobre a medicina moderna, a qual usufruía da capacidade de 

regular o próprio trabalho, endossado pelo Estado e legitimada pelos pacientes, como 

pontuado no capítulo 1. Além disso, o grupo de médico brasileiro alinhado à AMB e ao 
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CFM foi favorecido com o crescimento do setor no período militar, constituindo-se um 

bloco importante na negociação durante a Constituinte. Contudo, sem uma proposta 

global antagônica ao Movimento Sanitário, limitando-se a argumentos e a contra-

argumentos, o bloco alinhado ao mercado não impediu a criação de sistema abrangente, 

mesmo que tenha tido o sucesso de incluir a participação do setor privado na assistência 

à saúde. Para compreender a articulação desses dois blocos nesse momento, apresento, 

no próximo capítulo, o roteiro da Constituinte de 1987-1988, a partir da força de 

barganha de dois blocos médicos: os sanitaristas e aqueles ligados aos interesses do 

mercado, a fim de identificar a mobilização do último grupo em prol da garantia da 

autonomia profissional frente à criação do SUS. Para tanto, percorro a evolução dos 

dois artigos constitucionais, que remetiam à participação do nicho privado na 

assistência de saúde no Brasil, nas quatro fases da Constituinte, até o momento final, 

que resultou no art. 199, não sem antes pontuar a disputa entre esses dois grupos durante 

a VIII Conferência Nacional de Saúde sobre a participação do setor privada na política 

de saúde no Brasil. 

 

  



 

89 
 

4 OS GRUPOS MÉDICOS E A CRIAÇÃO DO SUS 
 

O principal objetivo a ser alcançado é o Sistema 

Único de Saúde, com expansão e fortalecimento 

do setor estatal em níveis federal, estadual e 

municipal, tendo como meta uma progressiva 

estatização do setor. Os prestadores de serviços 

privados passarão a ter controlados seus 

procedimentos operacionais e direcionadas suas 

ações no campo da saúde, sendo ainda coibidos 

os lucros abusivos. O setor privado será 

subordinado ao papel diretivo da ação estatal 

nesse setor, garantindo o controle dos usuários 

através dos seus segmentos organizados. Com o 

objetivo de garantir a prestação de serviços à 

população, deverá ser considerada a 

possibilidade de expropriação dos 

estabelecimentos privados nos casos de 

inobservância das normas estabelecidas pelo 

setor público. 

 

Relatório Final da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, 1986. 

 

Esse capítulo seguiu a literatura acadêmica relativa à análise da Constituinte de 

1987-1988. Respaldei-me, sobretudo, nos textos de Adriano Pilatti e Sandra Gomes; 

quanto ao roteiro da Carta Magna, que culminou no sistema híbrido de saúde, utilizei as 

obras de Eleutério Rodrigrez Neto e de Telma Menicucci. Apesar do embasamento na 

literatura supracitada, as considerações a seguir diferenciam-se dela por apresentar um 

roteiro da Constituinte a partir da força de barganha de dois blocos médicos: os 

sanitaristas e aqueles ligados aos interesses do mercado, a fim de identificar a 

mobilização do último grupo em prol da garantia da autonomia profissional frente à 

criação do SUS. A autonomia médica foi almejada em duas frentes: i) a partir da 

transcrição do direito ao exercício profissional liberal e ii) por meio da participação do 

setor privado na assistência à saúde, afastando, assim, a estatização da saúde. Essa 

análise só foi possível porque a profissão médica era o quarto grupo mais populoso na 

Assembleia Nacional Constituinte, o que sinaliza, aliás, para a importância dessa 

profissão naquele fórum. Além disso, na Subcomissão de Seguridade, Saúde e Meio 

Ambiente, 52% dos parlamentares eram médicos, indicando uma presença considerável 

dessa profissão e, por conseguinte, de seus interesses no momento crucial do jogo, haja 

vista que a proposta da saúde foi construída nessa fase, cabendo aos membros das 

etapas subsequentes o ônus de tentar alterá-la. Por fim, Conselho Federal de Medicina e 

a Associação Médica Brasileira, além dos sanitaristas, comumente se posicionaram 

durante a Constituinte através de seus representantes oficiais; quando não o fizeram, e 
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optaram por lançar mão dos parlamentares, as pautas defendidas identificaram os 

blocos, tornando, pois, plausível demarcar o posicionamento desses dois grupos. 

Pretendo percorrer a evolução dos dois artigos constitucionais que remetiam à 

participação do nicho privado na assistência de saúde no Brasil, nas quatro fases da 

Constituinte, até o momento final, que resultou no artigo 199. Ao analisar os 

desdobramentos dos dois artigos, a partir das atas das reuniões, destaco que, 

inicialmente, houve um consenso entre os dois blocos quanto à proposta, devido, 

sobretudo, aos arranjos estabelecidos nos momentos anteriores a Constituinte; desta 

forma, o setor privado ―colaboraria‖ na assistência à saúde. Além disso, foi incluído o 

artigo que assegurava o livre exercício da atividade liberal em saúde e a organização de 

serviços de saúde privado. O segundo momento, no entanto, foi marcado pelo 

predomínio dos médicos proprietários na Comissão de Ordem Social, que alteraram o 

art. 56, garantindo ao setor privado o caráter ―complementar‖ na prestação de serviço à 

saúde. Ademais, o trecho que versava sobre o direito à atividade liberal em saúde foi 

alterado para o artigo que garantiria liberdade de exercício de profissionais e de 

organizações privadas na prestação de serviço, assinalando que houve uma perda para 

os grupos médicos ligados ao mercado, diante da ausência do direito da prática liberal 

no corpo da Constituinte, uma vez que essa era uma pauta importante para a defesa da 

autonomia médica. Momentos depois, na fase da Subcomissão de Sistematização, 

mesmo com a incorporação do trecho que garantia à iniciativa privada o direito de 

atuação na assistência à saúde, o Movimento Sanitário relativizou a perda e pontuou que 

os desvios do caminho poderiam ser corrigidos na fase do Plenário, sobretudo porque o 

texto preservava o cerne da VIII CNS.  

A divergência entre os dois blocos ficou mais nítida ao final do processo da 

ANC. Se antes, em um primeiro, CFM e AMB davam indícios de uma aliança com o 

Movimento Sanitário, nesse quarto momento, a ala liberal do setor médico se uniu para, 

ao invés de aprovar, impedir a aprovação do projeto da Comissão de Sistematização. A 

mudança do regimento interno, pleiteada pelo nicho privado, impôs alterações ao rito 

processual produzindo perdas à ala progressista; entretanto, uma vez que o setor mais 

ligado ao mercado não tinha uma proposta global antagônica, consolidou-se o projeto 

do Movimento Sanitário, ainda que com algumas perdas. Sendo assim, o art. 199 foi 

aprovado e viabilizou a participação do setor privado como ―complementar‖ na 

assistência à saúde, além da livre participação da iniciativa privada na assistência à 

saúde, indicando que o nicho privado teve peso no resultado final do artigo 199. 
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Todavia, esse peso foi relativizado pela presença do Movimento Sanitário, responsável 

por assegurar que a interação do nicho privado se desse mediante contrato de direito 

público ou convênio, resguardando, assim, o interesse coletivo sobre os interesses 

particulares – o que pode ser traduzido, na dinâmica do rito constitucional, pela 

prevalência de ideais progressistas mesmo diante de um quadro parlamentar 

conservador.  

 

 

4.1 A Constituinte de 1987-1988 

 

A instalação da Assembleia Nacional Constituinte, em primeiro de fevereiro de 

1987, insere-se na conjuntura política de transição de um regime militar, estabelecido 

pelo Golpe de 1964, para um regime democrático, cujas características começam a se 

moldar no entrechoque de projetos que demarcam o próprio processo de mudança 

política. No período entre 1983 e 1984, um grupo formado por segmentos da sociedade 

civil, por partidos de oposição ao regime, por governadores eleitos pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), mobilizou multidões em favor do restabelecimento das eleições diretas para a 

Presidência da República, através da campanha pelas Diretas Já. Após a derrota da 

emenda constitucional, votada em 25 de abril de 1984, para o retorno das eleições, 

formou-se uma aliança entre os moderados da situação e da oposição para disputar a 

eleição presidencial no colégio eleitoral indireto, sob o lema ―ir ao Colégio Eleitoral 

para sepultá-lo‖. No contexto de imensa frustração nacional, contudo fortalecido pelas 

manifestações, lideranças moderadas passaram a articular uma candidatura 

oposicionista para vencer o Colégio Eleitoral
198

.  

Firmou-se, naquele momento, o nome de Tancredo Neves como candidato a 

presidente. Governador de Minas Gerais, de perfil liberal-moderado, oposicionista, 

vinculado à imagem de Getúlio Vargas, porém com trânsito em circuitos mais 

conservadores e também entre os militares. Assim, uma aliança com dissidentes do 

Partido Democrático Social (PDS), que compunha a Frente Liberal, viabilizaria a 

vitória, em chapa com José Sarney, ex líder da Arena e do PDS, que se filiou ao PMDB 
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para se adequar à legislação, que obrigava os candidatos à presidência e à vice-

presidência a ocupar a mesma sigla
199

.  

A oposição, por sua vez, se dividia: à direita, pelo PDS –  e, eventualmente, do 

Partido Democrata Cristão (PDC) e do Partido Liberal (PL) – e, à esquerda, pelo PDT, 

pelo PT e pelo PSB. Até aquele momento, o PCB e o PC do B compunham a base de 

sustentação do Governo, eventualmente ampliada pelo apoio pontual do PTB. Dessa 

forma, os partidos de esquerda estavam fragmentados entre os que apoiavam o Governo 

Sarney – os Partido Comunista Brasileiro (PCB) e Partido Comunista do Brasil (PC do 

B) – e os que se opunham a ele  – PDT, Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido 

dos Trabalhadores (PT)
200

. 

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney venceram a disputa 

com 480 votos a favor, ao passo que o candidato de oposição, Paulo Maluf, recebeu 180 

votos e 26 parlamentares se abstiveram. Contudo, foi José Sarney quem tomou pose em 

15 de março do mesmo ano, uma vez que Neves, vitimado de uma grave doença, teve 

que ser operado às pressas. Tancredo Neves não se recuperaria, falecendo logo em 

seguida, quando, por acaso do destino, um ex líder da ditadura militar assumiu a 

Presidência da República durante o regime democrático
201

.  

Esses elementos indicam que a Nova República emergiu de um grande acordo 

entre setores moderados da oposição e dissidentes do governo, sem o respaldo do voto 

popular, em suma, a partir de circunstâncias frágeis, fosse pelas crises econômica e 

social que se avolumavam, fosse pela falta de unanimidade em torno da figura de 

Sarney. Afinal, sua imagem era marcada por anos de vínculos com os militares, por 

assumir o poder sem o respaldo das urnas e por não ser uma das opções políticas do 

PMDB para governar. Esses fatores dificultaram sua administração, que ficou 

vulnerável a todos os tipos de pressão: desde as forças políticas heterogêneas que 

compunham seu governo até os diferentes segmentos sociais, passando pelos partidos 

de oposição
202

. 

Foi durante esta conjuntura de crise de sustentação do governo de transição que 

o presidente José Sarney cumpriu o compromisso assumido com a nação, pela ―aliança 

democrática‖, e no dia 5 de julho de 1985, enviou proposta de emenda à Constituição ao 

Congresso Nacional, pela qual este se reuniria com poderes constituintes em 1987. 
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Também foi durante o governo Sarney a instituição do Plano Cruzado. Proposto em 28 

de fevereiro de 1986, o plano tinha por objetivo combater a inflação que estava em 

trajetória ascendente, com uma taxa anual de 517%, medida nos  meses de janeiro e 

fevereiro de 1986, de acordo com índice geral dos preços da Fundação Getúlio Vargas. 

Para tanto, foram propostas diferentes medidas como, i) criação de uma nova moeda, ii) 

regra de conversão de obrigações contratuais, ii) indexação dos salários, iv) conversão 

dos salários para o cruzado, v) politica cambial, vi) desindexação, vii)  congelados os 

preços e viii) conversão dos aluguéis, prestações do Sistema Financeiro de Habitação e 

mensalidades escolares. Inicialmente o plano surtiu efeito na economia com a 

diminuição da inflação até outubro de 1986. Contudo, ao longo dos nove meses do 

plano a inflação retornou e, no primeiro semestre de 1987, a taxa anual de inflação já 

estava no patamar anual de 337%
 203

.  

As eleições para o legislativo federal e estadual foram realizadas durante a 

euforia do sucesso do Plano Cruzado. Naquele momento, conforme o Ibope, o 

presidente Sarney era considerado ótimo ou bom por 72% dos brasileiros
204

.  A imagem 

positiva do presidente Sarney trouxe reflexos para a eleição dos candidatos do PMDB, 

que alcançou o maior número de representantes no pleito. Nesta eleição, trinta partidos 

participaram, dos quais doze elegeram representantes. O PMDB e o então PFL (Partido 

da Frente Liberal) reunidos lograram quase 80% dos membros da ANC. Partidos 

considerados progressistas como PT, PDT, PSB e PC do B preencheram cerca de 9 % 

das cadeiras da Constituinte
205

.  

A eleição de 1986 consagrou a influência do PMDB no executivo e no 

legislativo brasileiro, uma vez que o partido obteve 22 governos estaduais e 536 

cadeiras em disputa para a Constituinte
206

. Esse novo panorama permitiu o aumento da 

influência do partido na Presidência da República, como também a possibilidade de 
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maior barganha no ritmo e na agenda da transição. Destaque para o retorno dos partidos 

comunistas ao Congresso, após 40 anos de afastamento forçado
207

. 

Definida a composição da Assembleia Nacional Constitucional, a próxima etapa 

foi a eleição do presidente e a definição da organização e dos procedimentos da ANC 

para a elaboração do texto constitucional, a partir da preparação de um Regimento 

Interno. Ulysses Guimarães (PMDB) foi eleito primeiramente para presidência da 

Câmara, cargo que disputou contra seu colega de sigla, Fernando Lyra. E, logo em 

seguida, para Presidente da ANC, com 425 votos, contra 69 votos para Lysâneas Maciel 

(PDT). Cerca de 76% do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte optou pelo 

peemedebista para presidente da ANC, refletindo o amplo consenso em torno do papel 

de Ulysses na condução dos trabalhos
208

.  

Eleito o presidente da ANC era preciso definir a organização e o procedimento 

da Constituinte. Após um longo processo de muita pressão e negociação, com a 

apresentação de dois substitutivos, incluindo mais de 1500 emendas, o Regimento 

Interno estabeleceu um procedimento complexo e descentralizado para a elaboração 

constitucional. Nos termos do roteiro regimental, o início do processo se daria nas 24 

subcomissões temáticas, que entregariam seus anteprojetos a oito comissões temáticas e 

estas, seus anteprojetos à Comissão de Sistematização. A parte final do processo ficaria 

por conta do Plenário, que, ao receber o anteprojeto da Sistematização, votaria em duas 

etapas. Cada subcomissão e comissão contava com um presidente, dois vice-presidentes 

e um relator. As subcomissões eram compostas por 21 membros titulares e as comissões 

por 63 parlamentares. Fariam parte da etapa de Sistematização 49 titulares, 49 

suplentes, mais os 8 presidentes das comissões e os 32 relatores das subcomissões e 

comissões. Caberia aos líderes partidários indicar os membros de cada comissão e 

subcomissão, cuja composição deveria respeitar o critério da proporcionalidade 

partidária
209

. 

Sobre o Regimento interno, Adriano Pilatti indicou 5 pontos importantes para a 

compreensão do processo Constitucional 

 
– o fluxograma com quatro fases de decisão e o organograma com 34 foros 

de deliberação, todos submetidos ao quórum de maioria absoluta para matéria 

constitucional, que favorecia o surgimento de contradições e a multiplicação 

de manobras regimentais; 
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– a extensão da agenda temática expressamente prevista para as 

subcomissões e comissões, que favorecia a adoção do modelo constitucional 

preferido pelos partidos de esquerda; 

– o conjunto de 132 cargos de presidentes, vice-presidentes e relatores das 

subcomissões e comissões, além dos oito cargos de vice-presidentes, 

secretários e suplentes da Mesa, cujo preenchimento foi objeto de complexas 

negociações, e cujo exercício conferiria a seus titulares maior visibilidade e 

poder de atuação; 

– o amplo poder de agenda concedido aos relatores das subcomissões, os 

únicos que, além de apresentar substitutivos, elaborariam também os textos-

base; [...] 

– a possibilidade de alteração de seu próprio texto por iniciativa coletiva de 

94 constituintes, ou da Mesa da ANC
210

. 

 

Para Sandra Gomes, ainda que as preferências sejam consistentes do ponto de 

vista individual, como defende a teoria da escolha racional, não há como prever qual das 

alternativas será a vencedora com base apenas nas preferências individuais, é preciso 

considerar as instituições nas quais tais preferências se encontram. Assim, o resultado 

final da Constituição de 1988 foi fortemente influenciado pela maneira pela qual a 

organização dos trabalhos legislativos e do processo de votação foi estruturada pelos 

dois Regimentos Internos que os parlamentares elaboraram
211

. A definição das regras 

internas no início do processo da Constituinte permitiu um trabalho descentralizado nas 

comissões e subcomissões, ao mesmo tempo em que convergiu o processo de votação 

em uma única comissão que não espelhava os parlamentares na fase do plenário. A 

ANC mostrou como a forma de organização dos trabalhos legislativos teve impacto 

significativo no resultado final. A incorporação das regras internas da Assembleia 

Nacional Constituinte na interpretação dos eventos políticos permitiu uma outra 

dinâmica, mostrando que o comportamento dos constituintes não pode ser previsto com 

base apenas na agregação das preferências individuais majoritárias
212

. 

 

Os arranjos institucionais estabelecidos pelos dois Regimentos Internos da 

Assembleia Nacional Constituinte além de estruturar os trabalhos 

constituintes acabaram por determinar o resultado substantivo final, cada um 

a seu modo. A organização dos trabalhos legislativos de forma 

descentralizada no início da Assembleia Nacional Constituinte influenciou o 

tamanho do documento final. E o tempo dispensado para a confecção da 

Carta Magna também foi resultado da forma como os trabalhos foram 

organizados tanto no 1º como no 2º Regimentos. O uso estratégico das regras 

internas pela ala mais à esquerda do PMDB permitiu uma sobre-

representação desses membros na Comissão de Sistematização quando 

comparado à sua representação em plenário. Tal sobre-representação se 
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refletiu no conteúdo substantivo do Primeiro Projeto de Constituição. Não 

fosse a formação de uma coalizão de veto, mais à direita do espectro 

ideológico, que exigia a reforma do Regimento Interno, a Constituição 

Federal teria sido bem diferente da que foi promulgada
213

. 

 

Na mesma linha de pensamento de Gomes e ao tentar explicar o resultado final 

da Constituinte, bastante alinhado às forças progressistas, Adriano Pilatti lançou mão da 

tese do predomínio do processo decisório endógeno. Pilatti defende que o diálogo da ala 

mais progressista do PMDB, ligada, sobretudo, à figura de Mário Covas, com os 

partidos de esquerda foi importante para o desfecho da Constituição de 1988. Dessa 

forma, ao ser eleito líder da maioria do seu partido, o pemedebista Mario Covas teve o 

protagonismo de exercer o papel decisivo na articulação do bloco progressista em 

formação e na designação seletiva de membros e relatores progressistas nas Comissões 

e Subcomissões temáticas. Como bem destacado por Pilatti, as relatorias avalizaram 

certa vantagem procedimental, diante do quantitativo superior do bloco mais à direita, 

uma vez que cabia aos relatores a definição da agenda deliberativa nas duas primeiras 

fases. Isso garantia aos progressistas prerrogativas na obtenção do apoio dos moderados, 

transferindo para o bloco conservador o ônus da mobilização para a aprovação de 

emendas. Em uma dinâmica em que o autor descreve como ―um grande acordo de 

lideranças, protagonizado pelo líder do PMDB e secundado pelo líder do PFL‖ 
214

: 

 
o bloco progressista em evidente processo de consolidação passava a contar 

com 12 das 24 Presidências das Subcomissões e, igualmente, 12 das 24 

Relatorias daqueles foros. Além disso, em oito das 12 Subcomissões em que 

os progressistas não tinham o relator, o presidente era progressista. Se os 

progressistas não tinham nem presidente nem relator em quatro 

Subcomissões, tinham presidente e relator em outras quatro
215

. 

 

Ao garantir parlamentares de postura progressistas em cargos importantes para a 

Constituinte, grande parte da direita denunciou Covas (PMDB) por adotar uma manobra 

regimental ―pirotécnica‖ dentro da Assembleia Constitucional. Parte da ala mais 

conservadora alegava que a representatividade dada à esquerda não fazia jus a sua 

proporção numérica. A estratégia de Covas foi simples: a princípio ficou determinado 

que os cargos de presidência, vice e relatoria se elegeriam de forma fechada. Naquele 

momento, o processo constituinte carecia de tempo, assim, Covas aproveitou da 

impossibilidade de deliberação pela bancada majoritariamente conservadora para definir 
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relatores progressistas. A manobra despertou protestos, inclusive dentro da bancada do 

PMDB, mas acabou vitoriosa, uma vez que a chapa protagonizada por Mario Covas era, 

por um lado, sustentada por um acordo entre os líderes do PMDB e do PFL, e, por outro 

lado, contava com cédulas impressas disponíveis já na abertura de todas as oito 

reuniões; em todas elas, os presidentes definidos no acordo foram eleitos e, empossados, 

designaram os relatores do PMDB
216

. 

Ainda sobre a composição da ANC, Bonavides e Andrade apontam que, pela 

falta de um perfil ideológico definido, os partidos não mantinham coerência com 

tendências sociais, temas ou programas políticos. Isso enfraqueceu a atuação partidária, 

permitindo que grupos com os mais diversos interesses articulassem, dentro da 

Constituinte, a formação de ―vários agrupamentos partidários, apartidários, 

extrapartidários, suprapartidários‖ dispostos a votar em favor dos seus ―interesses 

grupais ou regionais em detrimento do essencial‖. A exceção eram os partidos 

pequenos, como PT, PCB e PC do B. Esse ambiente favoreceu a participação dos 

lobbies, que abriram um espaço de movimentação dentro da ANC, lhes possibilitando 

dialogar e influenciar na formulação de propostas, as quais foram encaminhadas para as 

votações e, não raro, obtiveram aprovação
 217

. 

Embora o período de elaboração do Sistema Único de Saúde não fosse o mais 

frutífero para essa tarefa, conforme a formulação de Hacker, haja vista que predominava 

à escala global, desde a década de 1970, o ciclo declinante na aceitação da presença do 

Estado no provimento de serviços de saúde, em meio à afirmação do neoliberalismo, e 

questionamentos sobre a governabilidade das democracias face à expansão de demandas 

sociais.  No Brasil, contudo, a transição democrática, a explosão de reivindicações e de 

movimentos sociais represados, intensificando a ―arte da associação‖, a presença ativa 

de organizações e partidos de esquerda, a chamada ―crise do desenvolvimentismo‖, 

estabeleciam um cenário que ia na direção oposta à do ambiente internacional. Eli Diniz 

denominou tal momento de uma ―crise de refundação‖. Tratava-se, portanto, de uma 

conjuntura crítica que acentuava o peso das escolhas dos atores na determinação dos 

rumos da sociedade brasileira. Ademais, a instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte representou um momento único, no qual não operavam pontos de vetos 

tradicionais à ordem política brasileira, algo característico do presidencialismo de 

coalizão, permitindo a abertura da janela de oportunidade para que a proposta 
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universalista do Movimento Sanitário fosse analisada e votada, como bem pontua 

Delgado
218

. 

Ao longo da Constituinte, será possível identificar dois lobbies bem definidos na 

área da saúde: o dos médicos, ligados ao nicho privado
219

, e o dos médicos 

sanitaristas
220

. Conforme o Jornal da Tarde de 17 maio de 1988, ao todo somavam-se 

1500 lobistas da medicina disputando poder político e decisório dentro do Congresso 

Federal
221

. O nicho privado discordava do teor estatizante que a Constituinte anunciava 

creditar à assistência à saúde, uma vez que esta escolha ―fatalmente desestimularia o 

progresso da medicina‖ 
222

 e defendia o exercício da medicina liberal. O grupo do 

Movimento Sanitário, por sua vez, com um projeto já construído desde a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, pregava um sistema único, descentralizado e gratuito. 

Os dois grupos chegaram à Constituição com trajetórias bem consolidas que lhes 

garantiram poder de barganhar para disputar posições durante o processo decisório.  

Dos 559 parlamentares na Constituinte, 58 eram da área da saúde, superados 

pelo número de advogados (189), empresários (99) e engenheiros (65). Conforme 

levantamento do jornal Folha de São Paulo, boa parte dos parlamentares que compunha 

o grupo da área da saúde era de médicos, sendo 20 deles de direita, 21 de centro, 10 de 

centro/esquerda e apenas 7 constituintes se consideravam de esquerda. Além disso, boa 

parte dos parlamentares que iniciou o processo constituinte na Subcomissão Temática 

da Saúde o fez após optar por esse grupo como segunda opção
223

. 

 

 

4.2 A Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente 

 

A primeira luta do setor da saúde se deu pelo próprio formato da Subcomissão: o 

projeto de Regimento Interno do então senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB) 

agrupava saúde à educação. Contudo, em uma emenda aprovada em plenária as duas 
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áreas foram separadas, e formou-se a Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio 

Ambiente, integrante da Comissão da Ordem Social
224

.  

A subcomissão desempenhou o papel de porta de entrada das propostas para a 

Constituição.  Teve por objetivo, no primeiro momento, ouvir e debater as propostas 

com entidades da sociedade civil e lideranças para, no segundo momento, elaborar um 

relatório que, votado e aprovado, seria apresentado na forma de um anteprojeto para a 

Comissão da Ordem Social
225

. 

De acordo com o Regimento Interno, os cargos de presidência, primeira e 

segunda vice-presidências e relatoria, tanto das comissões como das subcomissões 

temáticas, deveriam ser distribuídos pelo critério da proporcionalidade entre os partidos. 

Quanto aos cargos de relator, foram indicados pelas lideranças partidárias. Dessa forma, 

as lideranças negociaram um arranjo de ocupação dos cargos, e, nesse acordo, ficou 

decidido que ―as presidências das comissões temáticas, com exceção de uma, 

pertencente ao PDS, seriam do PFL e os relatores, do PMDB‖. No caso da Comissão da 

Ordem Social, o Presidente Edme Tavares e o Segundo Vice-Presidente Adylson Motta 

tiveram origem no PFL e no PSD, e ao PMDB coube indicar o primeiro Vice-

Presidente, Hélio Costa, e o relator, Senador Almir Gabriel
226

. 

Como Pilatti descreve em seu estudo, prevaleceram, nos cargos de presidência e 

relatoria, parlamentares mais alinhados ao bloco progressista. A área da saúde seguiu a 

mesma linha, e a subcomissão foi presidida por José Elias Murad (PTB-MG), 

farmacêutico e médico, com carreira política pautada na plataforma da luta contra as 

drogas e da nacionalização da indústria farmacêutica. Era favorável à restrição de 

atuação do capital estrangeiro na economia nacional. Considerado como de esquerda 

moderada, defendeu uma relação de equilíbrio entre a participação da iniciativa privada 

e do Estado na economia. Como relator, foi escolhido o deputado Carlos Mosconi 

(PMDB), ex-presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, ex-secretário 

da Saúde do Distrito Federal, médico, ligado ao Movimento Sanitarista e às diretrizes da 

VIII Conferência Nacional de Saúde. Posicionava-se favoravelmente a uma forte 

intervenção do Estado na economia, mas sem eliminação da economia de mercado. 
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Apoiava a participação do capital estrangeiro somente nas áreas em que o capital 

nacional não tivesse condições de operar
227

.  

Em entrevista feita por Eleutério Rodriguez com 25 constituintes, entre membros 

titulares e suplementes durante o período de vigência da Subcomissão, 52% dos 

parlamentares eram médicos; quando questionados ―como vê a participação do setor 

privado nas ações de saúde?‖, 10 responderam paralelo ao setor público; 13 

complementar, sob normas do setor público e, nove optaram por inconiventes. Sobre ter 

propostas específicas para a saúde, apenas nove parlamentares tinham projetos 

abrangentes e 11 parciais. Por fim, 10 parlamentares escolheram a comissão por motivo 

pessoal, seis por interesse por outro tema da Comissão e, nove à revelia
228

.  

Quatro reuniões foram destinadas à temática da saúde, sendo que a primeira 

audiência teve por finalidade ouvir entidades estatais; a segunda contou com a presença 

de representantes das entidades mais representativas do setor; na terceira, falaram os 

representantes das entidades sindicais e de representação dos trabalhadores em geral. Na 

quarta audiência foram ouvidas as entidades ligadas ao desenvolvimento científico e 

ético do setor da saúde 
229

. 

Como previu o Regimento Interno, no primeiro momento, foram ouvidas as 

propostas de vários segmentos da sociedade civil. Desse modo, três grupos se 

mostraram presentes dentro da Subcomissão: primeiramente, o Movimento Sanitário, 

que defendia o projeto da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, ligado à VIII 

Conferência Nacional de Saúde; o segundo, protagonizado pela iniciativa privada, que 

tinha como bandeira principal a participação do setor privado na assistência à saúde; e, 

por fim, o grupo institucional do Ministério da Saúde e da Previdência, favoráveis à 

preservação e valorização dos dois ministérios
230

. 

O Movimento Sanitário estava organizado e apoiado pelo Núcleo de Estudos em 

Saúde Pública e pelo Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, ambos da 

Universidade de Brasília. Também se fizeram presentes representantes da ABRASCO e 

do CEBES. O bloco dos sanitaristas foi o único grupo que trouxe propostas de texto, 

enquanto os demais apresentavam argumentos e contra-argumentos. A proposta 
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apresentada pelo movimento era a formulada pela Comissão Nacional da Reforma 

Sanitária, e não a elaborada pela VIII Conferência Nacional de Saúde, embora aquela já 

trouxesse marcado o conceito do Sistema Único de Saúde, assim como suas diretrizes 

básicas – universalidade e gratuidade.  

Sobre esse ponto, é preciso fazer uma digressão ao ano de 1986. Quando se 

planejou a VIII Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986, esperava-se reunir 

todos os segmentos da área de saúde do Brasil para debater a temática. Contudo, o setor 

privado de prestação de serviços se recusou a participar, por um lado desprestigiando 

esse locus de debate, por outro deslegitimando também suas deliberações por não 

representar todo o setor da área da saúde. Outro limite importante que o Movimento 

Sanitário enfrentou nesse período foi dos Ministérios da Saúde
231

, Assistência Social e 

Previdência. No final da Conferência, o movimento solicitou à Presidência da República 

a formação de um grupo executivo deliberativo para ordenar as séries de demandas 

criadas pela VIII Conferência. O pedido foi negado, assim, por meio de uma portaria 

interministerial, e a Comissão Nacional da Reforma Sanitária foi criada em caráter 

consultivo, dessa vez com a participação do setor privado.  

Os pontos em destaque, nesse momento, são os primeiros traços do embate entre 

o setor privado e o Movimento Sanitário sobre a participação daquele na assistência à 

saúde, que se desdobraram na redação final da Constituição em 1988. O poder de 

barganha apresentado pelo setor privado ficou nítido na proposta da CNRS, uma vez 

que as mudanças no projeto da VIII Conferência para a Comissão Nacional de Reforma 

Sanitária foram relevantes. A prática de medicina liberal e a colaboração do setor 

privado na prestação de serviço emergem no texto aprovado na CNRS.  

Como descrito anteriormente, as conclusões da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, embora altamente representativa, tendo contado com cerca de cinco mil 

participantes de vários segmentos da sociedade civil, não logrou incluir todos os nichos 

da área da saúde. Isso se deu pela ausência no bloco do setor privado, que, mesmo 

convidado, se negou a participar do evento, e a dos setores sindicais ligados à Central 

dos Trabalhadores e pelo PT e PDT, que defendiam a estatização imediata da saúde. A 

partir da Conferência, esses partidos começaram a endossar o coro das propostas do 

movimento, que foi então intitulada do movimento pela Reforma Sanitária.  

                                                 
231

 Quando a CNRS se reuniu para elaborar a proposta sobre a saúde para a Constituinte o responsável 

pela pasta era Roberto Figueira Santos.  



 

102 
 

No início da solenidade, o então ministro da Saúde, Carlos Sant‘Anna 

(PMDB)
232

  apresentou na Conferência a proposta do Ministério para o sistema de saúde 

brasileiro; nela constava: 

 

Art. 1° - A saúde é um direito fundamental e inalienável de todos e dever do 

Estado 

Parágrafo único – em relação à saúde todos são iguais, sem distinção de sexo, 

idade, raça, trabalho, credo religioso, convicção políticas ou de região do país 

que habite 

Art. 2° - Compete prioritariamente à União, em relação ao direito de todos à 

saúde 

f) disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da medicina que 

deverão se organizar como concessionárias de serviço público essencial
233

. 

 

Ao final das reuniões, foi aprovada, por unanimidade, a diretriz da 

universalização da saúde e do controle social efetivo de acordo com as práticas de saúde 

estabelecidas, permanecendo as propostas de fortalecimento do setor público, 

garantindo um direito à saúde integral. Sobre a relação privado e público, propôs:  

 

O principal objetivo a ser alcançado é o Sistema Único de Saúde, com 

expansão e fortalecimento do setor estatal em níveis federal, estadual e 

municipal, tendo como meta uma progressiva estatização do setor. Os 

prestadores de serviços privados passarão a ter controlados seus procedimentos 

operacionais e direcionadas suas ações no campo da saúde, sendo ainda 

coibidos os lucros abusivos. O setor privado será subordinado ao papel diretivo 

da ação estatal nesse setor, garantindo o controle dos usuários através dos seus 

segmentos organizados. Com o objetivo de garantir a prestação de serviços à 

população, deverá ser considerada a possibilidade de expropriação dos 

estabelecimentos privados nos casos de inobservância das normas estabelecidas 

pelo setor público
234

. 

 

Também foi aprovada a formação de uma Comissão Nacional de Reforma 

Sanitária para dar encaminhamento ao relatório final da conferência. Para o coordenador 

da Comissão Arlindo Sousa, 

 

[...] a CNRS é um espaço político onde o setor público vai se reencontrar 

com o setor privado, onde o Ministério da Educação, o Ministério da 

Previdência e Assistência Social e o Ministério da Saúde vão voltar a 

dialogar com algum tipo de objetivo, e a comissão sai com uma portaria 

assinada pelos três ministros, como uma comissão nacional para dar 
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andamento às resoluções da 8ª CNS. Então, na verdade, não é uma instância 

burocrática, mas marcadamente política, com a discussão de três áreas 

governamentais que, de alguma forma, estavam disputando espaço, 

disputando poder no que diz respeito às questões da saúde
235

. 

 

Dando sequência à proposta defendida na Conferência, o bloco do movimento 

propôs ao Presidente da República a criação de um grupo executivo da Reforma 

Sanitária para a ordenação das deliberações elaboradas; com resistências no próprio 

governo, o pedido foi negado. Assim, a Comissão da Reforma Sanitária foi criada, em 

22 de agosto de 1986, pela portaria Interministerial dos ministérios da Saúde, 

Previdência e Assistência Social, com a função de elaborar as propostas de texto 

constitucional para a Saúde e de conteúdo para a nova lei do Sistema Nacional de 

Saúde. De natureza ―consultiva‖, a CNRS foi composta de forma paritária (12 

representantes governamentais e 12 representantes da sociedade civil – nestes se 

incluíam centrais sindicais, federações profissionais, confederações empresariais, 

entidades de prestadores privados
236

); no curto espaço de tempo de sua atuação, 

dedicou-se ao aprofundamento do Relatório Final da VIII CNS, à sistematização de 

propostas e à articulação nacional do Movimento Sanitário, com atenção para o poder 

legislativo, pois estava se iniciando o processo constituinte, muito embora a portaria que 

criou a Comissão limitasse sua operação, uma vez que demarcava sua tarefa em três 

pontos
237

: primeiro, ―analisar as dificuldades no funcionamento da rede nacional de 

serviços de Saúde e sugerir opções para a nova estrutura organizacional do sistema‖; 

segundo, ―examinar os instrumentos de articulação entre os setores de governo que 

atuam na área da Saúde e propor o seu aperfeiçoamento‖; por fim, ―apontar mecanismos 

de planejamento plurianual no setor Saúde, ajustando-os com precisão às necessidades 

dos segmentos da população a ser atendida‖ 
238

. 

A instalação da CNRS enfrentou resistência dos três ministérios, que não se 

mostraram empenhados em implementar as conclusões da VIII Conferência Nacional de 

Saúde. O Ministério da Saúde temia o viés estatizante das reformas pretendidas pelo 

Movimento Sanitário. Abrigando setores conservadores da sua estrutura institucional, o 
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Ministério tentou desqualificar e impedir a reforma.  Uma das estratégias foi reabilitar o 

Conselho Nacional de Saúde, logo após a criada da Comissão, cuja conformação foi 

feita de modo a se contrapor ao movimento da Reforma Sanitária, sob o decreto número 

93.933, de 14 de janeiro de 1987. Os Ministérios da Previdência e da Assistência Social 

pretendiam postergar a unificação do INAMPS com o Ministério da Saúde
239

. 

A CNRS foi convocada por intermédio da ABRASCO e do CEBES, sob 

interferência do então secretário geral do Ministério da Saúde, José Alberto 

Hermógenes, e do presidente do INAMPS, Hésio Cordeiro
240

. Mesmo com a presença 

do bloco privado nas reuniões da Comissão, o protagonismo de Hésio Cordeiro e de 

José Alberto Hermógenes foi fundamental para a preservação dos valores da VIII 

Conferência Nacional de Saúde no projeto final da CNRS, especialmente pela criação 

da Secretaria Técnica, ligada ao movimento, composta por Arlindo Pablo Gómez de 

Sousa e Cristina de Albuquerque Possas
241

. 

A natureza institucional da CNRS restringiu a sua ação política de mobilizar a 

sociedade em torno da Reforma Sanitária. Além disso, essa mesma característica impôs 

a esse locus a busca pelo um consenso com o setor privado, a fim de evitar rupturas que 

desqualificassem e deslegitimassem a própria Comissão. Assim, o texto aprovado pela 

Comissão Nacional de Reforma Sanitária e que foi apresentado pelo Movimento 

Sanitário na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, trazia pontos que 

desagradavam a ala mais à esquerda, sobretudo no que se referia às concessões aos 

setores privados
242

: 

 

 Art. 3° - O Conjunto de ações de qualquer natureza na área de saúde, 

desenvolvidas por pessoa física ou jurídica, é de interesse social, sendo 

responsabilidade do Estado a sua normatização 

IV participação, em nível de decisão, de entidade representativas da 

população na formulação e controle das políticas de saúde em todos os 

níveis.  

§ 2° - é assegurado o livre exercício de atividade liberal em saúde e a 

organização de serviços privados, obedecidos os preceitos éticos e técnicos 

determinados pela lei e os princípios que norteiam a política nacional de 

saúde. 

§ 3° - A utilização de serviços de saúde de natureza privada pela rede pública 

se fará segundo necessidades definidas pelo poder público, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo direito público. 
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Retomando a Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. O segundo 

grupo a apresentar seu argumento à Subcomissão foi o formado pelo setor privado. 

Divididos entre o setor mais progressista (Conselho Federal de Medicina, Federação 

Nacional de Médicos e Associação Médica Nacional) e o mais conservador (Federação 

Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde), o bloco do setor privado elencou 

seus argumentos separadamente. 

Coube ao médico Roberto Chabo
243

, presidente da Federação Nacional dos 

Médicos (FNM), apresentar o argumento do Conselho Federal de Medicina e da 

Federação dos Médicos. Nas palavras de Chabo: 

 

O Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos 

submetem à apreciação da Assembleia Nacional Constituinte sua proposta para 

o capítulo referente à saúde do próximo texto constitucional. O documento-

proposta do Conselho Federal de Medicina e da Federação Nacional dos 

Médicos à Constituinte tem como base as conclusões da VIII Conferência de 

Saúde, realizada em março de 86, aqui em Brasília, e de outras formas de 

debate e análise das questões de saúde realizados nos últimos anos por 

instituições políticas de ensino e de pesquisa social, de representação 

profissional, dentre as quais se incluem as entidades médicas regionais e 

nacionais. As entidades médicas signatárias desse documento participaram 

ativamente da VIII Conferência Nacional de Saúde e das conferências 

posteriores sobre temas específicos, podendo afirmar que o evento teve todas 

as características de um debate democrático, com participação ampla e 

nacional de todos os segmentos da sociedade
244

. 

 

No texto entregue pelo bloco do CFM e FNM, o interesse pelo exercício liberal 

da medicina e a participação do setor privado na assistência à saúde já eram pontuados, 

tal como na proposta da CNRS, dessa forma: 

 

Art. 2° - O conjunto das ações e serviços destinados à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, assim como reabilitação, é uma função de natureza 

pública,  

§ 1° - É assegurada a livre organização de serviços de saúde, de capital 

exclusivamente nacional, e a prática liberal, obedecidas as normas técnicas 

vigentes, sendo vedada para esta finalidade a utilização de recursos públicos 

para investimento e custeio.  

§ 2° - A participação do setor privado neste conjunto de ações públicas 

poderá ocorrer sob condições estabelecidas em contrato do Direito Público.  
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§ 3° - O Poder Público poderá intervir, desapropriar ou expropriar os 

serviços de natureza privada necessários ao alcance dos objetivos da Política 

Nacional de Saúde
245

. 

 

Ao marcar seu posicionamento sobre a proposta da saúde, a Associação Médica 

Brasileira, representada pelo seu presidente Nelson Proença, revelou preocupação com a 

mercantilização da medicina. Na fase da Subcomissão, a AMB apresentou documento 

elaborado durante assembleia de seus delegados, colegiado supremo da entidade, no 

qual constavam os valores defendidos pela Associação, quais sejam: 

 

É dever do Estado organizar, promover e fiscalizar um sistema de saúde que 

atenda ao direito de cidadania de todo ser humano de obter atenção à saúde, 

conforme os padrões da Organização Mundial de Saúde. 

Item V – Ficam vedadas as formas de assistência médica que têm como 

princípio a mercantilização da medicina e que obtenham lucros às custas da 

doença do brasileiro. Estimular as formas de assistência médica ética, isto sim, 

espontaneamente oriundas da iniciativa das comunidades – santas casas, 

cooperativas médicas tipo Unimeds etc"
246

. 

 

Embora preocupado com a questão da mercantilização da medicina, a AMB 

aceitou apoiar o projeto da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, mas recomendou 

que fosse acrescentado um item específico sobre os sistemas que obtêm lucros às custas 

das doenças: 

 
―para que este texto fique completamente compatibilizado com as teses da 

Associação Médica Brasileira, recomenda-se a inclusão de um item específico, 

relacionado com a mercantilização da medicina, isto é, dos sistemas que se 

organizam tendo como princípio a obtenção de lucros às custas da doença." 

Inclua-se, também, no texto a ser apresentado pela Comissão Nacional de 

Reforma Sanitária uma clara frase de estímulo às formas de assistência médica, 

que se consideram éticas, e que há pouco citamos. Com isso, a Associação 

Médica Brasileira, através de seus órgãos colegiados e particularmente do 

Conselho Deliberativo, que reúne os presidentes de todas as federadas, se 

incorpora à proposta aprovada pela Comissão Nacional de Reforma 

Sanitária
247

. 

 

O setor privado mais conservador se sentia incomodado com o caráter 

―estatizante‖ da proposta do CNRS. Sem um projeto, dedicou-se a criticar o modelo 

proposto pelos sanitaristas. Também convidado pela Constituinte a opinar, o Presidente 

da Federação Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde (FNESS), médico, 
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Francisco Ubiratan Dellape, que estava presente na Comissão Nacional da Reforma 

Sanitária, acusou a proposta da CNRS de ser inviável. 

 

Consta-se que atualmente 75 a 80%, dos leitos são na área privada. Mais de 

metade das consultas é feita na área privada; a medicina do grupo atende um 

número enorme, a 13 milhões de pessoas. Portanto, a estatização de todo este 

equipamento, todos esses imóveis, todos esses serviços, demandariam 

recursos que evidentemente não existem no momento, nem existirão nos 

próximos anos. Temos que ter os pés no chão. [...] Então, eu acredito que é 

uma realidade que nós convivemos hoje. A maioria dos leitos é privada. 

Então, nós ternos que fazer uma convivência entre o Estado e a área privada 

na prestação de serviço médico. Isso é bem possível e mesmo através da 

Constituição. Como nós propusemos aqui no nosso anteprojeto [...] é um 

dever do Estado, é um dever também do cidadão a saúde. Eu fico muito 

preocupado porque, é um dever do Estado tudo que se propor, tudo que se 

propala, como dever do Estado. [...] nós já estamos em um País socialista, 

porque eu acho que é um dever do Estado, mas é um direito também do 

cidadão o de se agruparem, de se organizarem e de, propiciarem os mesmos 

serviços, os serviços que ele puder fazer, na área de transportes, na área de 

educação. [...] O fato é de que, hoje, 75% dos leitos sejam particulares é uma 

decorrência da nossa história, não dependeu de uma decisão da área privada. 

Ela foi crescendo, porque o Estado não cresceu. O Estado nunca teve 

recursos para aplicar na área de educação
248

. 

 

O discurso do representante da Federação Nacional dos Estabelecimentos e 

Serviços de Saúde pontua a fragmentação do setor privado na Constituinte. Se por um 

lado o grupo formado pelo CFM e AMB apoiou a proposta do Movimento Sanitário, o 

setor dos estabelecimentos de serviços, por seu turno, preferiu defender a inviabilidade 

de um sistema público de saúde.  Para justificar sua posição, Francisco Ubiratan 

Dellape, argumentou que a rede hospitalar brasileira já era majoritariamente privada; 

além disso, a medicina de grupo atendia uma gama considerável da população. Dessa 

forma, a mudança dessa configuração requereria um montante de recursos substancial 

que o Estado não teria disponível, inviabilizando a proposta do Movimento Sanitário. O 

peso de barganha dos provedores privados na assistência à saúde, resultado do modelo 

privatizante escolhido pela Previdência Social e do subfinanciamento público do setor 

da saúde, marcou e influenciou o contexto brasileiro favorável para a construção de um 

sistema público de saúde exclusivo, como as próximas páginas detalharão. A fala de 

Francisco Ubiratan Dellape e curso posterior da implantação do SUS evidenciam o peso 

da dependência da trajetória, isto é, como traçada como condições originais dadas ou 

escolhas pontuais definem trajetos que se cristalizam em determinadas conjunturas. No 

caso, ainda que menos articulados que os representantes do Movimento Sanitário, os 
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grupos ligados ao setor médico proprietário pode se valer da relevância já existente da 

rede privada de serviços de saúde para pressionar no sentido da mitigação da proposta 

universalista exclusiva. À frente, como será pontuado, passada a surpresa e timidez na 

reação ao encaminhamento de tal proposta, reagrupou-se nas etapas finais do processo 

constituinte para fazer valer um arranjo que lhe garantia a sobrevivência e mesmo papel 

fundamental na configuração definida em 1988
249

. 

A terceira proposta para a saúde fugia do embate entre a participação do 

mercado na assistência à saúde; contudo, era de igual importância para a garantia do 

SUS, uma vez que remetia, sobretudo, às questões financeiras. Assim, o então ministro 

da Previdência e Assistência Social, Raphael de Almeida, inicialmente também 

defendeu os princípios de descentralização e democratização originais do projeto da 

VIII Conferência Nacional de Saúde, mas destacou que a viabilidade do sistema 

dependia da preservação do vínculo entre o sistema de saúde e o sistema previdenciário, 

mantendo, pois, o caixa único de financiamento do sistema de seguridade social. Para 

tanto, justificou a dependência da saúde aos recursos da previdência como uma forma 

de minimizar a dispersão dos gastos nos três poderes. Desta forma, a Previdência seria a 

entidade operando como um caixa único do sistema de saúde. A unificação do sistema 

dar-se-ia no âmbito orçamentário, pela concentração, em um único caixa, dos recursos 

das três esferas de poder
250

. 

Para o Ministro da Previdência e Assistência Social, somente um plano nacional 

de saúde e um orçamento de saúde nacional seriam capazes de promover não uma 

unificação, mas uma integração das diversas redes públicas existentes, inclusive dos 

prestadores de serviços privados, em um sistema de saúde. Um sistema cuja gestão seria 

feita de forma descentralizada no nível de cada esfera de governo, mas com o custeio 

centralizado no caixa único da Previdência
251

. 

Nessa oportunidade, a ABRASCO divulgou um boletim alertando sobre os 

perigos da proposta do Ministério da Previdência e Assistência Social, na subcomissão. 

O represente da associação pontuou que as orientações MPAS eram oportunistas 

quando defendeu a administração dos recursos da saúde por outro Ministério que não 

fosse o da saúde
252

. 
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A segunda fase foi marcada pela construção do anteprojeto destinado a reunir as 

propostas apresentadas, de modo que, no momento próximo, o anteprojeto da saúde 

fosse entregue à Comissão de Ordem Social.  Segundo o deputado Eduardo Jorge (PT), 

o painel apresentado durante as três reuniões na Assembleia mostrou que os diferentes 

segmentos da sociedade estavam de acordo sobre a necessidade de ―mudar-se o conceito 

de saúde para um conceito mais abrangente, caracterizando a saúde como um direito da 

população‖, embora sobressaíssem dúvidas sobre como seria a dinâmica entre os 

serviços públicos e privados
253

. 

O projeto colocado em votação foi o proposto pela Comissão Nacional da 

Reforma Sanitária, e o resultado final foi à aprovação de todos os itens, com imensa 

maioria e poucas modificações. Venceu a proposta que submeteu o setor privado às 

necessidades definidas pelo poder público. O sucesso da votação na Subcomissão 

revelou que a bandeira levantada pelo Movimento Sanitário conquistou adeptos dos 

blocos moderados até os mais radicais. Conforme Eleutério Rodruiguez, e em sintonia 

com a tese de Pilatti, sobre o papel dos relatores, a dinâmica vitoriosa na Subcomissão 

de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente foi resultado do protagonismo do relator, uma 

vez que, ao definir a agenda das reuniões, o deputado Carlos Mosconi (PMDB) 

conseguiu alinhar as temáticas dos debates para o campo da Reforma Sanitária. Além 

disso, também partiu do relator a escolha da assessoria técnica de pesquisadores do 

Movimento Sanitário, o que permitiu aos deputados conhecerem mais detalhadamente a 

estrutura da assistência à saúde brasileira e as propostas da CNRS, assim como sanar 

suas possíveis dúvidas e se aproximar dessa perspectiva.  

Quanto aos grupos médicos, nas atas das reuniões foi possível notar que as 

quatro entidades responsáveis por representá-los – Conselho Federal de Medicina, 

Associação Médica Brasileira, Federação Nacional de Médicos e Federação Nacional 

dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde – votaram juntas, e reconheceram a proposta 

da CNRS como o anteprojeto ideal para ser submetido à Comissão de Ordem Social. 

Como já destacado, as propostas da CNRS foram fruto de um consenso entre o nicho 

privado e o público; nesse sentido, no texto final da Subcomissão esteve presente a 

sentença ―é assegurado o livre exercício da atividade liberal em saúde‖, pontuando a 

sucesso do grupo médico ligado ao CFM e AMB em registrar o exercício profissional 
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liberal na Carta. Paralelamente, a participação do setor privado na assistência à saúde 

foi marcada como colaborativa, aquém do interesse desse grupo. 

A versão final do anteprojeto da Subcomissão Saúde, Seguridade e Meio 

Ambiente ganhou poucos acréscimos, como a preferência por entidades sem fins 

lucrativos, quando for o caso de recorrer a serviços de saúde privado, e a palavra 

―execução‖ apareceu como responsabilidade do Estado: 

 

Art. 4° - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao 

Estado sua normatização, execução e controle. 

§1°- O setor de prestação de serviços privado de saúde pode colaborar na 

cobertura assistencial à população, sob as condições estabelecidas em 

contrato de direito público, tendo preferência a tratamento especial as 

entidades sem fins lucrativos. 

§2° - O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de 

natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do 

setor, mediante justa indenização em moeda corrente. 

Art. 6° - É assegurado o livre exercício da atividade liberal em saúde e a 

organização de serviços de saúde privado, obedecidos os preceitos éticos e 

técnicos determinados pela lei e os princípios que norteiam a política 

nacional de saúde
254

. 

 

 

4.3 Comissão da Ordem Social 

 

A comissão da Ordem Social foi instalada em uma seção solene em que os 

relatores das subcomissões fizeram a entrega oficial dos anteprojetos. Ficaram 

responsáveis o presidente Edme Tavares e o segundo vice-presidente, Adylson Motta, 

filiados ao PFL e ao PDS; coube ao PMDB indicar o primeiro vice-presidente, Hélio 

Costa, além do relator, Senador Almir Gabriel
255

.  

Edme Tavares tinha formação em Direito, com uma longa carreira na vida 

pública, cuja origem estava na Arena. Exerceu outras legislaturas, numa das quais 

participou do Colégio Eleitoral que escolheu o General Ernesto Geisel como presidente 

em 1974. Definiu-se como um político de centro, sendo favorável à participação 

equilibrada entre o Estado e a iniciativa privada na economia. Adylson Motta era ligado 

à área da saúde. Advogado e médico oftalmologista pertencia a um partido que estava 

situado ideologicamente na posição de centro-direita, favorável ao mínimo 

intervencionismo do Estado na economia. Por outro lado, o primeiro vice-presidente, 

deputado Hélio Costa, jornalista e empresário da área de radiodifusão, não mantinha 
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relação direta com a saúde. Era favorável à mínima intervenção do Estado na Economia, 

mas contrário à ampla participação do capital estrangeiro. Do ponto de vista do espectro 

ideológico, definiu-se de centro-esquerda, posição em que se encontravam 74% dos 

membros do seu partido, o PMDB. Por fim, o relator escolhido, senador Almir Gabriel 

(PMDB), médico, ex-secretário estadual de saúde, ex-prefeito de Belém e ligado 

diretamente ao Movimento Sanitário. Era um dos poucos parlamentares que tinha a 

saúde como um dos principais pontos da sua plataforma política. A escolha de Almir 

Gabriel se justificou pela manobra política do PMDB para manter o partido em uma 

função importante para a Constituinte e foi resultado de uma indicação do próprio 

Movimento Sanitário
256

. 

A dinâmica da Comissão foi se reunir para propor destaques e votar os 

anteprojetos apresentados pelos relatores das subcomissões. Uma vez que as audiências 

públicas haviam terminado, o principal momento dessa etapa foi a preparação do 

anteprojeto pelo relator, a partir dos textos apresentados pelas subcomissões. 

Nessa fase, ficou clara a polarização em relação às propostas da área da Saúde. 

Formaram-se dois blocos, o primeiro constituído, sobretudo, por Adylson da Motta 

(PDS), Mendes Botelho (PTB), Borges da Silveira (PMDB), Mattos Leão (PMDB) e 

Mauro Sampaio (PMDB); esses parlamentares creditavam ao anteprojeto da 

Subcomissão o caráter estatizante e denunciavam o risco que esta proposta impunha à 

sobrevivência da medicina privada e dos hospitais privados, os quais somavam cerca de 

80% das instituições hospitalares do país. Do outro lado, estavam os constituintes 

Benedita da Silva (PT), Eduardo Jorge (PT), José Elias Murad (PTB) e Almir Gabriel 

(PMDB), que argumentavam que o anteprojeto se justificava pelo seu alcance social e 

pelo seu caráter democrático. O deputado Eduardo Jorge (PT) resumiu a proposta da 

Subcomissão nos seguintes termos: 

 

Esse projeto que foi votado por todos os Partidos na Subcomissão não é 

estatizante, pelo contrário, há um desejo de moralizar e fortalecer o setor 

público, ele não cumpre minimamente as suas funções de universalizar, de 

chegar aos lugares mais longínquos do País, de atingir populações mais 

descobertas de atenção em relação à saúde. Então há, realmente, aqui, uma 

direção de fortalecimento do setor público. Isto é inegável. E quem seria contra 

isto? Mas, em relação ao setor privado, está claro que há um relacionamento de 

convivência. E aqui, três pontos são claríssimos. Primeiro, vai ser dado um 

tratamento preferencial para entidades sem fins lucrativos. Pode-se dizer que 

muitas entidades assim estão descaracterizadas, porque foram tomadas de 

assalto por grupos que fazem sob o escudo de que é sem fins lucrativos, uma 
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entidade com fim lucrativo qualquer. Mas isto nós podemos amarrar na 

legislação ordinária. Então, é este o primeiro ponto do sistema. Fortalecer o 

setor público e articular preferencialmente com o setor filantrópico. Santas 

casas, por exemplo, que é o serviço de assistência médica que vai às cidades 

mais longes do interior do nosso País. A segunda característica da relação com 

o setor privado é que estamos, por este Projeto aqui, continuando a comprar 

serviço do setor privado, lucrativo também, só que, dando prioridade para o 

setor não lucrativo. E o terceiro aspecto, referente ao art. 6º, se não me engano, 

de que o Constituinte Alceni Guerra falou, está claro aí que a atividade liberal, 

tanto do médico particular, tanto do médico do consultório, com aquela 

entidade que queira montar uma entidade particular, vai continuar livre, apenas 

disciplinado pelas normas técnicas e éticas e é claro que tem que ter, do 

sistema nacional de saúde
257

. 

 

Os parlamentares Mendes Botelho (PMDB) e Mattos Leão (PMDB) 

questionaram os limites da medicina liberal diante do anteprojeto da Subcomissão. 

Assim, o deputado Mattos Leão pontuou que o anteprojeto deslocava a medicina 

privada a um patamar de uma mera colaboradora do sistema de saúde, numa nítida 

tentativa de fortalecer a medicina estatal, perspectiva que o deputado não desejava 

endossar, uma vez que essa manobra favoreceria as empresas de medicina de grupo 

dada a ineficiência da assistência pública de saúde 
258

. 

Sobre o questionamento do exercício da atividade liberal de saúde feito pelo 

parlamentar Botelho e por Leão, o deputado José Elias Murad (PTB) esclareceu que o 

exercício liberal da medicina estava garantido no anteprojeto, como bem pontua o artigo 

6º, no qual ―fica assegurado o livre exercício da atividade liberal em saúde, na 

organização de serviço de saúde privado‖, assim como também continua o livre 

exercício das empresas e do setor privado; dessa forma não haveria uma estatização do 

setor, como acusavam os deputados
259

. 

Embora o nicho privado fosse contrário ao encaminhamento que a política de 

saúde ia desenhando, havia um grande consenso entre os deputados progressistas para o 

direcionamento de um sistema de saúde universal. Nesse sentido, os parlamentares 

Benedita da Silva (PT), Eduardo Jorge (PT), José Elias Murad (PTB) e Almir Gabriel 

(PMDB) compuseram um bloco harmônico e eficaz para rebater os argumentos do setor 

privado quanto à estatização da saúde ou no que se referia à perda da autonomia médica, 

quando se propôs um modelo de saúde abrangente. Enfatizaram que a proposta do 

grupo era ampliar o acesso aos serviços de saúde, contando inclusive com a colaboração 
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da assistência privada, sem retirar o direito do exercício profissional liberal, o qual 

passaria a se submeter a normas e técnicas da política nacional de saúde. 

Findada a fase de audiências públicas, o relator apresentou seu substitutivo. A 

terceira etapa teve início com a apresentação das emendas ao projeto do relator: ao todo, 

foram apresentadas seis emendas a seu Anteprojeto, mas foram todas rejeitadas.  

O substitutivo do relator versava: 

 

Art. 49° É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional 

e de organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os 

princípios da política nacional de saúde. As ações de saúde são de natureza 

pública, cabendo ao Estado sua regulação execução e controle. 

§2° O setor de prestação de serviços privado de saúde pode participar de 

forma complementar na cobertura assistencial à população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência a tratamento 

especial as entidades filantrópicas
260

. 

 

O termo ―liberal‖ já não aparece mais na redação do artigo, havendo, portanto, a 

mudança de ―é assegurado o livre exercício da atividade liberal em saúde e a 

organização de serviços de saúde privado‖ para ―é assegurada, na área da saúde, a 

liberdade de exercício profissional e de organização de serviços privados‖. Sobre essa 

modificação, é preciso fazer duas considerações: primeiro, houve uma perda para os 

grupos médicos ligados ao mercado, diante da retirada do registro na Constituição do 

direito ao exercício profissional liberal, uma vez que essa era uma pauta importante para 

a defesa da autonomia médica; ademais, o fato de ela ter ocorrido logo no início do jogo 

da ANC indicava certa fragilidade desse grupo. Por outro lado, destacando o segundo 

ponto, a alteração do artigo assegurou a liberdade de participação dos setores privados 

na Política de Saúde nacional, assinalando a inclusão dos grupos médicos entre os 

diferentes setores da saúde. Dessa forma, os médicos alinhados ao nicho privado 

perderam o registro da permissão da atividade liberal no corpo da Constituinte, mas 

foram incluídos no desdobramento do novo formato do artigo.  

Sobre o Substitutivo do relator, Eduardo Jorge (PT) e Elias Murad (PTB) 

destacaram que a essência do que foi proposto na fase da Subcomissão de Seguridade, 

Saúde e Meio Ambiente permanecera. Contudo, os dois parlamentares lamentaram que 

o Substitutivo do relator da Comissão de Ordem Social tenha caracterizado a saúde 
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como um departamento da Seguridade Social
261

, retirando do setor financiamento e 

estruturas próprias, o que equivalia a inserir a saúde num lugar secundário
262

. 

A próxima fase foi marcada pela apresentação e votação das emendas ao 

substitutivo do relator. Assim, o deputado Mauro Sampaio (PMDB) propôs a emenda 

número 455-1, em substituição à redação do artigo 48. Na proposta do deputado 

constava: 

 

É dever do Estado a normatização, coordenação e controle das ações de saúde, 

cabendo a execução da cobertura assistencial tanto ao setor público como ao 

setor privado. Acrescenta-se apenas ao setor privado – porque, como diz a 

própria justificativa, a alteração proposta substitutiva define, em termos de 

Constituição, a realidade brasileira da coexistência do setor público com o setor 

privado e especialmente na cobertura assistencial, de onde os serviços privados 

têm predominância tradicionalmente esmagadora na sociedade brasileira. Cerca 

de dois terços da capacidade instalada, como prova o próprio Ministério da 

Saúde, no setor de cadastramento, possibilitam uma análise da distribuição dos 

hospitais no Brasil
263

.  

 

Em resposta à emenda do deputado Sampaio (PMDB), o relator esclareceu que a 

demanda apresentada pelo pemedebista já estava contemplada. Dessa forma, o artigo 

48, do substitutivo do grupo do relator, propôs que as ações e serviços de saúde 

integrariam uma rede regionalizada e hierarquizada e constituiriam um sistema único 

organizado. Além disso, o artigo 52 garantia ―a liberdade do exercício profissional e de 

organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios da 

Política Nacional de Saúde‖ 
264

.  

Para concluir, o relator ressaltou que seria inviável a manutenção da assistência à 

saúde sem a colaboração do setor privado. Contudo, ressaltou que esta se faria através 

de uma articulação adequada, segundo uma legislação do sistema nacional de saúde, em 

beneficio, especialmente, das populações mais pobres
265

. Assim, o deputado Mauro 

Sampaio (PMDB) concordou em retirar sua emenda de votação. 

Na segunda emenda do deputado Sampaio questionou-se a presença da palavra 

―complementar‖ na redação do artigo 52º §2º. De acordo com o anteprojeto da 
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Subcomissão ―O setor privado de prestação de serviço de saúde pode participar de 

forma complementar na assistência à saúde da população‖. Mais uma vez, o relator 

Almir Gabriel (PMDB) explicou:  

 

Creio que V. Ex.ª bem entende a razão dessa propositura constante do nosso 

Substitutivo. Na verdade, se alinharmos a totalidade de recursos disponíveis, 

[...] ele é inquestionavelmente maior no setor público do que no setor 

privado. Na questão referente a leitos hospitalares, em que pese exista no 

setor público um volume maior de leitos, é inquestionável porque aí a 

participação da iniciativa privada é considerável, é bastante importante. 

Então diria que a palavra complementar não significa, de maneira alguma, 

uma condição menor para a iniciativa privada, significa, na atual vigência, na 

atual vida do País, uma participação e colaboração da maior valia. De 

maneira que, entendendo a sua propositura de emenda supressiva do § 2º do 

art. 49 e que corresponde neste ao § 2º, do art. 52, temos certeza absoluta de 

que se criaria um problema realmente sério, que era a de não participação do 

setor privado na complementação do setor saúde, o que seria plenamente 

contraditório com a ideia que V. Ex.ª tem. Tenho certeza que se votarmos a 

favor da sua propositura, então não haverá participação complementar da 

iniciativa privada no sistema único de saúde
266

. 

 

O deputado (PMDB) assentiu com o relator e retirou a emenda.  

Por fim, Sampaio pediu a retirada do paragrafo ―é vedada a destinação de 

recursos públicos para investimentos em instituições privadas com fins lucrativos‖. De 

acordo com o deputado, é uma prática comum dos prefeitos de municípios pequenos a 

doação de terrenos a médicos em troca da instalação serviços de saúde privados, que 

garantam certa assistência médica à comunidade. Nesse sentido, a inclusão do artigo 

interromperia o movimento de melhoria da assistência médica nos municípios menores, 

uma vez que os prefeitos e outras autoridades do Governo ficariam impedidos de ajudar 

na construção do serviço de saúde
267

. 

O destaque foi colocado em votação e foi derrotado, por sete votos a favor e 45 

contra. 

O protagonismo do relator foi novamente notado; a ele foi creditado o papel de 

articulador e pacificador, capaz de driblar o grupo mais conservador e assegurar a 

manutenção das diretrizes defendidas pelo Movimento Sanitário. Contudo, a opção do 

relator por valer-se de técnicos internos, em detrimentos de assessores do Movimento 

                                                 
266

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1987-1988. Ata da 9 Reunião da Comissão de Ordem Social. 12 

jun. 1987, p. 174. 
267

 Ibid., p. 175. 



 

116 
 

Sanitário, minimizou a relação quase orgânica que o Movimento protagonizou na 

Subcomissão
268

. 

Nesse momento da Constituinte, predominou o lobby dos médicos 

proprietários
269

, que se empenharam em ampliar a participação do setor privado na 

assistência à saúde. A grande modificação do projeto elaborado pela Subcomissão da 

Saúde, Seguridade e Meio Ambiente ficou por conta do caráter complementar garantido 

ao setor privado de serviço na assistência à saúde.   

Ao analisar as atas logo após a entrega do primeiro substitutivo do relator, noto 

que os parlamentares do Movimento Sanitário não discutiram a inclusão da palavra 

―complementar‖ na proposta, uma vez que a grande preocupação naquele momento 

girava em torno da criação da Seguridade Social, que tiraria a autonomia financeira do 

setor. Nesse sentido, o deputado Eduardo Jorge (PT) e Elias Murad (PMDB), fazem 

seus discursos destacando que o conteúdo da Comissão de Saúde Seguridade e Meio 

Ambiente foi preservado na elaboração do substitutivo I do relator; quando fazem 

ressalvas, elas se dirigem à dependência da Saúde da Seguridade Social, caso se 

concretize a proposta. Além disso, o artigo que assegura o exercício liberal em saúde foi 

alterado nessa fase da Constituinte, garantindo a liberdade profissional e de 

organizações na saúde, de acordo com a Política Nacional de saúde. Essa mudança 

assinalou a perspectiva de que seria permitido ao nicho privado participar na assistência 

à saúde, desde que sob a gerência da política do Estado. Reforça-se, dessa forma, o 

vazio da tese da estatização da saúde e uma perda para o grupo médico alinhado ao 

mercado, pela ausência do registro da atividade liberal em saúde no texto 

constitucional
270

.  

Assim, instituiu-se um sistema privado paralelo a um sistema público de saúde. 

Ao sistema privado foi garantida a possibilidade de participar, mediante contrato de 

direito público e submetido às suas normas e diretrizes. Entretanto, essa participação se 
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faria como complementar e não supletiva, o que significou para o setor privado um 

espaço garantido e próprio e não ―em nome do setor público‖
271

.  

 

 

 4.4 Comissão de Sistematização  

 

Conforme o Regimento Interno, o rito final da Assembleia Constituinte passaria 

por quatro fases. Primeiro, o relator apresentaria o Anteprojeto que reunia as propostas 

elaboradas pelas Comissões. Após publicação do texto, nos cinco dias seguintes, 

qualquer parlamentar poderia apresentar emendas de adequação e, a partir daí, o relator 

teria mais cinco dias para apresentar o Projeto de Constituição. Aprovado pela 

Comissão de Sistematização em dez dias, o Projeto entraria em debate no Plenário 

durante 40 dias, sendo que emendas de mérito seriam permitidas nos primeiros 30, 

incluindo populares. Fechado o ciclo dos 40 dias, a Comissão de Sistematização teria 

mais 25 dias para analisar as emendas e devolver o Projeto ao Plenário para a votação 

em dois turnos
272

.  

Contrariando a previsão inicial da mesa da ANC, que estipulava um período de 

100 dias para completar todo o processo, o momento final da Constituinte se arrastou 

por oito meses, entre 26 de junho de 1987, data de entrega do Anteprojeto de 

Constituição pela Comissão de Sistematização, até a fase de votação em Plenário, em 

janeiro de 1988.  

No inicio de junho de 1987, o relator da Comissão de Sistematização, Bernardo 

Cabral (PMDB), apresentou o Anteprojeto de Constituição, com 501 artigos. Tratava-se 

da primeira sistematização dos textos aprovados nas Comissões Temáticas. A extensão 

do Anteprojeto foi um dos motivos das criticas, amplamente divulgadas na imprensa, e 

com apoio entre os parlamentares. Devido a seus artigos incoerentes, foi apelidado de 

―Frankenstein‖ pelo editorial do jornal O Estado de São Paulo
273

. O próprio presidente 

José Sarney esboçava críticas ao Anteprojeto, estimulando manobras para modificá-lo. 

A conjuntura de desconfiança era tamanha, que nos dias seguintes surgiram rumores de 

que o consultor-geral da República junto à ANC dedicava-se à preparação de um 
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substitutivo ao Anteprojeto de Bernardo Cabral, sob a forma de emendas de mérito que 

seriam apresentadas por constituintes governistas
274

. 

Em 9 de junho o relator Bernardo Cabral (PMDB) apresentou seu parecer sobre 

as emendas do Anteprojeto. Cabral, ressaltando as limitações impostas pelo Regimento 

Interno, isentou-se por desconsiderar as mais de cinco mil emendas de mérito 

apresentadas
275

 e rejeitou previamente a paternidade do conteúdo da obra. O projeto 

divulgado por Cabral não trazia conteúdo inédito; contudo, apresentava uma versão 

menor, com subtração de 5 artigos
276

.  

A divulgação do projeto de Bernardo Cabral (PMDB) foi quase simultânea à 

mobilização da bancada conservadora do PMDB, que naquele momento se 

autodenominava ―Centro Democrático‖, embrião do que seria no futuro o ―Centrão‖. De 

acordo com Pilatti, o Projeto elaborado por Cabral cumpriu função quase burocrática, 

destinado apenas a cumprir uma exigência regimental que permitiria o verdadeiro início 

da nova fase da Constituinte. O próprio Bernardo Cabral explicou seu descompromisso 

com as propostas elaboradas nas Comissões, como o propósito de oferecer substitutivo 

após a apresentação das emendas de mérito em Plenário, de modo que havia pouco 

interesse em alterá-lo naquela etapa. Por isso, sua aprovação foi acelerada na reunião da 

Comissão de Sistematização, no dia 11 de julho, durando cerca de três horas
277

. 

Sobre a participação do nicho privado na assistência à saúde, o Anteprojeto 

elaborado por Cabral versava: 

 
Art. 348 — As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado 

sua regulação, execução e controle.  

Art. 349 — É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício 

profissional e de organização de serviços privados, na forma da lei e de 

acordo com os princípios da política nacional de saúde.  

§ I — É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em 

instituições privadas de saúde com fins lucrativos.  

§ 2º — O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de 

forma complementar na assistência à saúde da população, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e tratamento 

especial as entidades filantrópicas. 

§ 3 º — O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza 

privada necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, 

bem como desapropriá-los
278

. 
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Faziam parte da Comissão de Sistematização todos os relatores das Comissões e 

relatores das Subcomissões, acrescidas de indicações proporcionais de todos os 

partidos. Conforme Regimento Interno, não estava previsto acréscimo de novos 

conteúdos, pois o objetivo era trabalhar a partir dos anteprojetos. Entretanto, segundo 

Eleutério Rodriguez, a intenção real parece ter sido outra, uma vez que foi nessa etapa 

que mais se investiu para garantir representatividade proporcional das lideranças. Por 

isso, os relatores foram todos indicados pelo líder do PMDB na Constituinte, senador 

Mario Covas, num acordo com o PFL. Ademais, por ser composta, em grande parte, 

pelos relatores membros das subcomissões, esperava-se a manutenção das teses mais 

progressistas acordas nas fases anteriores. E é essa a origem dos conflitos que 

emergiram adiante, quando os blocos conservadores e majoritários se julgaram 

ludibriados pelo Regimento Interno, que criava barreiras para o plenário alterar o texto 

aprovado pela Comissão de Sistematização279. 

Quando se iniciou o processo para a apresentação das emendas ao Projeto, em 

14 de julho, houve uma importante mudança no que se refere aos atores do processo e à 

própria arena decisória, que se solidificou, sobretudo, na fase do Plenário.  

 

À margem das bancadas partidárias, novos grupos se formaram, disputando 

influência e voz no capítulo. A Comissão de Sistematização não se 

transformou no foro efetivo de discussão e negociação, apesar de sua 

competência decisória. Além dos gabinetes da Presidência da ANC e dos 

líderes partidários, que vinham sendo loci efetivos de decisões importantes 

desde o início da Constituinte, dependências externas ao Congresso, cedidas 

ao relator e aos grupos transpartidários, sediavam as reuniões e os trabalhos 

mais profícuos. (...) Em compasso de espera, a Comissão de Sistematização 

pouco discutia e nada deliberava; transformara-se em muro de lamentações 

dos outsiders, abandonada desde logo pelo próprio relator
280

. 

 

Até o início de junho de 1987, as reuniões da Comissão da Sistematização 

transcorreram sem grande relevância para o processo da Constituinte. O mês de junho e 

agosto foram reservados para o recebimento das emendas populares. Em setembro os 

parlamentares se voltaram para a votação do primeiro substitutivo do relator
281

.  
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Coube a Sergio Arouca a defesa da plenária
282

 sobre a saúde sob a forma de 

Emenda Popular. A respeito da participação do nicho privado na assistência à saúde e 

sobre exercício liberal da medicina, Arouca prestou os seguintes esclarecimentos: 

 

O que nossa proposta defende é a irrestrita liberdade da instalação, execução 

de serviços privados da área de saúde, que o faço disputando mercados, 

segundo as regras de mercado, pela competência, com investimento, correndo 

riscos, captando clientela, e subordinado às fiscalizações legais que o Estado 

e a lei conferem. Por outro lado, entendemos também que o setor público, 

naquilo que é da sua responsabilidade, deve se organizar para fazê-lo da 

forma mais correta, eficiente, competente, digna e humana possível. [...] A 

proposta que a nossa emenda traz é assumindo que cabe e deve ser garantida 

a defesa do exercício privado liberal da medicina com livre escolha, mas 

baseado na defesa do mercado; e simultaneamente deve ser garantido o 

exercício num sistema público, competente, baseado em regras de eficiência, 

em regras de custo [...] Somos contra, sim, aquele sistema público ocioso, 

incompetente, vazio, sujo, onde se faz acordo com profissionais que não 

trabalham, em pactos absolutamente perversos de pagar mal e não cobrar o 

trabalho. Isso não é público, porque não atende ao povo. É uma distorção de 

uma burocracia governamental
283

.  

 

A Emenda Popular propunha que as ações e os serviços de saúde integrariam o 

Sistema Único de Saúde e que o setor privado de saúde poderia participar de forma 

supletiva da cobertura assistencial, a partir de contrato de direito público, somada ao 

exercício liberal da medicina. Além disso, demarcava que apenas as entidades sem fins 

lucrativos participariam da cobertura assistencial a longo prazo, uma vez que, no prazo 

de 10 anos, as empresas lucrativas não poderiam mais receber recursos do poder 

público, sob qualquer título. O objetivo traçado na Emenda era o mesmo proposto na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, qual seja, a estatização progressiva. Assim, do 

setor privado só poderiam permanecer os subsetores filantrópicos e liberais, os que não 

dependessem dos recursos públicos, mas sempre subordinados à regulamentação e ao 

controle do poder público, sob sua concessão
284

. A Emenda Popular destacava:  

 

Art. 2° É dever do Estado 

II – Normatizar, executar e controlar o conjunto das ações destinados à 

promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde como função da 

natureza pública; 
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Art. 3° O poder público poderá intervir, desapropriar ou expropriar os serviços 

de natureza privada necessários ao alcance dos objetivos da política nacional 

de saúde. 

Disposições Transitórias: 

I – As instituições sem fins lucrativas poderão ser chamadas a colaborar na 

cobertura assistencial à população sob as condições estabelecidas em contrato 

de Direito Público. A Lei Complementar definirá os parâmetros para que uma 

entidade sem fins lucrativos possa ser enquadrada neste item. 

IV – Fica vedada a transferência dos recursos públicos para investimentos e 

custeios às instituições privadas com fins lucrativos na assistência à saúde. A 

compra transitória de serviços a estas instituições se dará mediante contrato de 

direito público.  

V – Dentro de dez anos fica vedada a transferência sob qualquer título, de 

recursos públicos às instituições com fins lucrativos na assistência à saúde
285

. 

 

Juntamente com a emenda popular foi encaminhado à Assembleia Nacional 

Constituinte o Manifestado em favor da Emenda Popular de Saúde distribuído para a 

coleta de assinaturas. Nele constavam os seguintes pontos: 

 

Politicamente comprometidos com a superação das péssimas condições de 

vida e saúde da maioria da população brasileira, as entidades e movimentos 

populares que compõe a PLENÁRIA NACIONAL PELA SAÚDE NA 

CONSTITUINTE assumem neste momento histórico a luta unitária pela 

inclusão das propostas da 8º CONFERENCIAS NACIONAL DE SAÚDE no 

texto da futura constituição. [...] A saúde é um direito de todos os indivíduos 

e da população em geral sem qualquer descriminação, cabendo ao Estado o 

dever de assegurar. [...] A ações e serviços de saúde formarão um Sistema 

Único de Saúde estatal, gratuito, descentralizado, regionalizado e 

hierarquizado, com comando único em cada um dos níveis: federal, estadual 

e municipal
286

.  

 

A mobilização de Sergio Arouca e de outros idealizadores logrou 54.133 

assinaturas com o suporte de 167 entidades da sociedade civil. No cenário dos 

profissionais da medicina, apoiaram a emenda Conselho Federal de Medicina, Conselho 

Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, sindicatos de médicos de Alagoas, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão e Minas Gerais; Associação dos 

Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo e Associação dos Médicos Residentes do 

Estado de São Paulo. Na ocasião, o presidente do CFM, Francisco Álvaro Barbosa, 

auxiliou e financiou a Plenária Nacional de Saúde, cedendo a sede do Conselho para as 

reuniões e produzindo, inclusive, vídeo e documentos favoráveis às propostas
287

. A 
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Associação Médica Brasileira não aparece entre as entidades que assinaram o 

documento
288

. 

O nicho privado também apresentou uma emenda popular, representado pelo 

deputado Gastone Righi (PTB) e apoiado pela Federação Nacional de Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde; pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo; pela Federação 

Brasileira de Hospitais; pelo Instituto de Estudos dos Problemas Contemporâneos da 

Comunidade; e pela Associação Brasileira de Hospitais. A proposta tinha como base 

quatro princípios: a) Universalidade do atendimento; b) Pluralismo de sistemas médico-

assistenciais; c) Livre exercício profissional; d) Livre opção do indivíduo entre diversos 

sistemas. A argumentação do deputado Rigth foi pautada na negação da estatização do 

sistema de saúde e na refutação das abstrações, que ele denominou ―ideológicas‖: 

 

Tem-se erigido a saúde falsamente, como um tema ideológico. Não o é. A 

saúde é muito mais do que isso. A saúde é um tema de natureza humanitária, 

que diz respeito ao desenvolvimento do povo, ao crescimento nacional. (...) 

Dizia eu que, com impropriedade, o tema vem sendo tratado com 

passionalismo ideológico. Alguns, arvorando-se em representantes da 

esquerda, se declaram em posições hermeticamente fechadas, em termos da 

estatização absoluta do Sistema Nacional de Saúde, arrancando, erradicando, 

varrendo dele, a livre iniciativa e até o livre exercício profissional nesta área. 

Disse eu que não é uma questão ideológica. Quem atua assim não é de 

esquerda, quando muito é "anarquista pirotécnico" ou não tem amor ao seu 

povo e ao seu País. (Palmas das galerias)
289

. 

 

Em sintonia com o posicionamento do parlamentar Gastone Righi (PTB), o 

deputado Roberto Jeferson (PTB) fez considerações sobre a VIII Conferência Nacional 

de Saúde, enfatizando que o encontro de 1986 não passou de uma conquista da 

esquerda, financiado pelo governo, sem uma representação ampla dos setores da saúde 

e, por isso, com decisões radicais, as quais enviesaram para a estatização do sistema e 

dos profissionais liberais da saúde. Nas palavras do deputado: 

 

Constituinte Gastone Righi, para cumprimentá-lo pelo pronunciamento que 

faz em defesa da emenda de saúde e para aduzir ao discurso de V. Ex.ª 

somente duas informações: uma, que visa a desmistificar essa VIII 

Conferência Nacional de Saúde, financiada pelo Governo Federal e feita por 

profissionais, até, que não pertencem à área de saúde no Brasil, lembrando 

uma denúncia feita à população pela Federação Brasileira de Hospitais, de 

estabelecimentos de saúde, pela Associação Brasileira de Hospitais, de que 

na VIII Conferência Nacional de Saúde, eles, que detêm 80% do atendimento 

médico-hospitalar do País, tiveram reservados apenas 2% dos votos que 
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resultaram nessa... (Palmas.) E mais, dentro da discussão professoral e 

acadêmica, tenho em mãos o discurso do Professor Nelson Proença. 

Presidente da Associação Médica Brasileira, onde ele repete a linha de 

pensamento desenvolvida por V. EX.ª Deputado Constituinte Gastone Righi, 

dizendo o seguinte: A VIII Conferência Nacional teve conclusões 

extremamente radicais decidindo aprovar a tese de estatização dos serviços 

médicos e hospitalares. [...] Então, quero aplaudir V. Ex.ª desmistificando, 

Inclusive na palavra do Professor Nelson Proença, essa VIII Conferência 

Nacional de Saúde, que foi sem dúvida mais uma conquista da esquerda que 

tem, realmente, abalado os alicerces de um Governo até hoje fraco e até agora 

Impotente para reagir as suas pressões, que é Governo do Presidente José 

Sarney, apesar de muito bem intencionado (Palmas)
290

. 

 

Os deputados Manuel Viana (PMDB) e Cunha Bueno (PDS) também pediram a 

palavra para apoiar a emenda popular do setor da saúde privada. Mais uma vez, ambos 

marcaram suas posições na liberdade de escolha, seja do médico ou do hospital. 

Conforme Cunha Bueno: ―Acredito que a maior liberdade [...] é a liberdade da livre 

escolha, que cada qual possa fazer aquilo que deseja e ser consultado pelo médico que 

lhe dê confiança, lhe dê apoio e lhe dê efetiva assistência‖ 
291

. 

O deputado Manuel Viana (PMDB) solidarizou com a condição dos médicos 

empresários que, naquela conjuntura, estariam sendo prejudicados. 

 

O que estamos vendo no Brasil é um achincalhamento dirigido contra os 

diretores dos hospitais, contra os proprietários dos hospitais. Um 

achincalhamento dirigido, transformando os diretores dos hospitais em 

ladrões, em todas as páginas de jornais. O que temos visto no Brasil, é essa 

tentativa de eliminar a iniciativa privada dentro da saúde brasileira; o que 

temos visto no Brasil, Constituinte Gastone Righi, é que nos últimos cinco 

anos, de tanto ocorrer essa achincalhação em cima da iniciativa privada, não 

há mais investimento, não tem mais ninguém querendo investir, com medo 

de ter os seus bens cassados; o que ternos visto no Brasil é o "sucateamento" 

de todo o parque hospitalar, que tem milhões e milhões de cruzados 

investidos, construído com sangue, suor e lágrimas dos médicos brasileiros. 

Quase todo diretor de hospital, no Brasil, é um médico que cresceu na sua 

profissão, que progrediu na sua clínica e que a transformou em hospital; o 

que temos visto, no Brasil, é a tentativa de esmagar essa iniciativa privada
292

. 

 

A emenda popular do setor privado logrou 72.500 assinaturas. Para Jairnilson 

Paim, essa conjuntura demostrou os primeiros sinais da estreita base de sustentação 

política e social do Movimento Sanitário e sua incapacidade de capilarizar a sociedade. 

Essa dificuldade de convergir opiniões de diferentes setores trouxe consequências na 
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fase de sistematização, como será explicado adiante
293

. Além disso, denota o peso das 

grandes empresas de saúde na década de 1980
294

 e seu poder de persuasão sobre os 

usuários, tendo em visto o grande número de assinaturas alcançadas durante a 

efervescência dos movimentos sociais, que lutavam por participação política, por mais 

direitos e, sobretudo, por políticas socais mais abrangentes.  

Em 26 de agosto, o relator divulgou o primeiro Substitutivo, com 305 artigos e 

outros 69 de Disposições Transitórias, cuja paternidade assumia, a ponto de não hesitar 

em chamá-lo de Cabral I. Nesse documento, após a apresentação das emendas eméritas 

e populares, houve modificação da redação dos artigos que versavam sobre a 

participação do nicho privado na assistência à saúde. A emenda popular da saúde, 

defendida por Sergio Arouca e outros grupos de parlamentares pontuais mais 

progressistas
295

, logrou modificar a redação do capítulo. Assim, a palavra complementar 

deu espaço à supletiva, recuperando os valores da VIII Conferência Nacional de Saúde. 

Por outro lado, o setor privado incluiu o artigo em que se permitiu a assistência à saúde 

livre à iniciativa privada, ao passo que se retirou o trecho em que assegurava a liberdade 

do exercício profissional e de organizações de saúde na prestação de serviço. Tal 

alteração foi uma grande conquista para o bloco privado pela abrangência que o artigo 

se constituía, além disso, o trecho destacava que as ações seriam executadas sem 

interferência do poder público, exceto em casos previstos em lei.  

 

Art. 262° Cabe ao poder público a regulamentação, execução e controle das 

ações de saúde, dando prioridade à assistência preventiva. 

§ 1° - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que executará sem 

ingerência do poder público, ressalvados a fiscalização e os casos previstos 

em lei.  

§ 2° O setor privado de prestação de serviço de saúde poderá, de forma 

supletiva, participar da assistência pública à saúde, sob as condições 

estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência as entidades 

sem fins lucrativos. 

§ 3° A União e os Estados poderão intervir, desapropriar ou expropriar os 

serviços de natureza privada necessários ao alcance dos objetivos da Política 

Nacional de Saúde, conforme dispuser a lei
296

. 
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Na sessão de votação do substitutivo II, do relator Bernardo Cabral, foram 

apresentadas emendas dos parlamentares. O parlamentar Sotero Cunha (PDS) defendeu 

a alteração do artigo 261.  No texto proposto pelo Relator, o artigo em análise esclarece: 

―A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma 

supletiva do sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de 

direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos‖
297

. 

Para o deputado, relegar a um segundo plano toda a estrutura privada instalada 

no país seria perigoso, uma vez que o poder público não disporia de condições 

suficientes para atender às necessidades da população
298

. 

 Em resposta à emenda de Cunha (PDS), o parlamentar Carlos Santa‘anna 

(PMDB) apontou que a redação do artigo 261 era resultado de um entendimento 

nacional, consubstanciado na VIII Conferência Nacional de Saúde, sobre o modelo de 

assistência à saúde que o Brasil deveria adotar. Dessa forma, o destaque apresentado 

pelo colega caminhava em direção oposta àquela defendida por vários setores da 

sociedade brasileira. Como foi pontuado nas fases anteriores, Santa‘anna apontou que o 

artigo não propunha uma estatização do sistema de saúde brasileira
299

. 

Em sintonia com o posicionamento do deputado Cunha (PDS), Adyslon Mota 

(PDS) defendeu a participação do setor privado na assistência à saúde. Ao defender a 

emenda, declarou: 

 

"A saúde é um dever do Estado" se constitui um absurdo. Se falar em cuidar 

da saúde, assistência à saúde, aí é diferente, Sr. Presidente. Agora, não 

podemos responsabilizar o Estado pela saúde do cidadão, até porque existem 

várias doenças de etiologia desconhecida, existem doenças incuráveis, 

existem doenças para as quais a Medicina ainda não encontrou o devido 

tratamento, a devida recuperação. Então me parece que vamos contemplar no 

texto constitucional nada mais do que um absurdo
300

. 

 

Ao recusar a emenda de Cunha (PDS), o deputado José Fogaça (PMDB) 

destacou que o Projeto Substitutivo Bernardo Cabral II, em votação, representava cerca 

de cinco mil delegados de entidades sindicais, de moradores, de instituições oficiais e 

partidos políticos que estiveram na VIII Conferência Nacional de Saúde, além do 

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Sérgio Arouca; o Presidente da Associação 
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Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Guilherme Pereira da Silva; o 

Presidente do Conselho Federal de Medicina, Francisco Costa e da Federação Nacional 

dos Médicos, Roberto Chabo. 

Utilizando a mesma argumentação dos colegas José Fogaça (PMDB) e Carlos 

Santa‘anna (PMDB), o relator Almir Gabriel (PDS) recomendou a manutenção do texto 

do senador Bernardo Cabral. E assim foi feito. A emenda de Cunha (PSC) foi 

reprovada.  

Feita a votação da emenda de Sotero Cunha (PDS), teve início o debate para  

emenda dos deputados Gastone Righi (PTB) e Roberto Jefferson (PTB), que pretendiam 

retirar o paragrafo ―é vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em 

instituições privadas de saúde‖ da Constituição. Conforme o deputado Righi, esse 

parágrafo constituía uma descriminação odiosa e, como tal, deveria ser retirada do texto 

constitucional. Na análise do deputado, se a Carta Magna permitia o financiamento a 

bordéis, motéis e mais o que se pretenda, também deveria permitir o financiamento e a 

construção de hospitais privados, sobretudo tendo 80% dos brasileiros sendo atendidos  

pela área privada de saúde, pois, em caso contrário, haveria discriminação
301

. 

Favorável à emenda, o deputado Marcondes Gadelha (PMDB) seguiu os 

argumentos de Gastone Rihgi (PTB) e Roberto Jeferson (PTB), salientando que a 

retirada do parágrafo corrigiria um equivoco na legislação brasileira, uma vez que em 

várias áreas era permitido o investimento público na atividade privada, e na saúde não 

poderia ser diferente
302

. 

A parlamentar Abigail Feitosa (PMDB) se posicionou contra a emenda, 

sobretudo pelo favorecimento que o setor empresarial da saúde poderia adquirir.  

 
esta emenda do nobre Constituinte Gastone Righi tem que ser rejeitada. 

Assistimos ao longo desses 20 anos ao sucateamento de todas as estruturas de 

saúde porque os empresários da saúde chegavam ao FAS e conseguiam um 

dinheiro mais barato. Preciso que se lembre que esse dinheiro mais barato é 

pago por toda a população para que um grupo tenha lucro com a saúde. É 

inadmissível que continue com este esquema. Sou a favor da iniciativa 

privada. Eu própria tenho um consultório há 30 anos, mas foi construído e 

equipado com dinheiro próprio. Agora, todo mundo pagar imposto para um 

grupo construir hospitais para ganhar dinheiro, é um desrespeito, é uma 

afronta. Não aceito que esta Constituinte garanta aos empresários de saúde 

continuarem a ganhar dinheiro às custas da miséria do meu povo. Que eles 

                                                 
301

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1987-1988. Ata da 32  Reunião Extraordinária da Comissão de 

Sistematização. 12 nov. 1987, p. 2132. 
302

 Ibid., loc. cit. 



 

127 
 

construam hospitais, consultórios, clínicas, mas com o dinheiro deles, não 

com o dinheiro do povo
303

. 

 

Também contra a emenda, o deputado Gerson Peres (PDS) indicou no seu 

discurso que o substitutivo Cabral II não proibia o investimento público no setor 

privado, mas apenas limitava a mercantilização da saúde. Além disso, pontuou que o 

texto vetava a destinação do dinheiro público para as entidades com fins lucrativos; mas 

não proibia, por exemplo, que as Casa de Saúde pedissem financiamentos a casa de 

créditos para ampliar suas atividades comercias no campo da saúde
304

.  

Após votação, a emenda foi rejeitada. 

Em sequência, o deputado Roberto Jeferson (PTB) apresentou a emenda que 

pretendia modificar art. 227 do Substitutivo Bernardo Cabral II. No original constava 

―Art. 227. Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das ações e 

serviços de saúde‖. O destaque do parlamentar pedia a alteração para:  

―Cabe ao Estado a regulamentação e o controle das ações de saúde, dando prioridade à 

execução de serviços de atenção primária de saúde à população‖
305

. Segundo o 

deputado, o projeto Cabral II se revelava estatizante ao atribuir ao Estado o dever 

exclusivo de controlar e executar os serviços de assistência à saúde. Nas palavras do 

deputado ―ainda que ressalvando o direito da livre iniciativa fazer o mesmo, em caráter 

complementar; é, ao cabo, estatizar a prestação dos serviços médicos‖ 
306

. 

Contrário ao destaque, o parlamentar Abigail Feitosa (PMDB) pediu que os 

constituintes rejeitassem a emenda, uma vez que os médicos do serviço público podem 

executar todas as ações de saúde e estão capacitados para isso. ―Em qualquer pronto-

socorro, hospital universitário ou hospital do Estado‖, afirmou, ―eles têm capacidade 

para executar essas tarefas, não são somente os médicos dos serviços particulares. Isso 

não impede que os serviços particulares complementem‖ 
307

. 

O deputado Carlos Santa‘anna (PMDB) reafirmou a posição de Feitosa (PMDB), 

ponderando que, se o Estado não tem capacidade instalada para oferecer assistência 

médica, o nicho privado o fará. Assim, o texto da Constituinte não seria estatizante, 

visto que permite a participação da entidade privada quando o Estado não tem meios 
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para fazê-lo. Por fim, o deputado finalizou ressaltando que o texto não deve ser alterado, 

para proteger a população que não tem como pagar pela assistência à saúde e para 

manter as entidades privadas, ―que vivem da Previdência, vivem da prestação da 

assistência médica gratuita e vivem ressarcidas pelo dinheiro do Estado‖
308

.  

O relator Almir Gabriel (PDS) sugeriu a recusa da emenda alegando que o 

destaque do deputado Roberto Jeferson (PTB) conduziria o Estado à função exclusiva 

daquilo que se chama de ―atenção primaria de saúde‖. Nesse sentido, a atenção 

secundária e terciária teria que ser repassadas para área privada, desqualificando ao 

máximo, na visão do deputado, aquilo que poderia ser desenvolvido pelo Estado, 

subtraindo do Estado a capacidade de pesquisas, descobertas, enfim, inovações no 

setor
309

. 

O destaque foi rejeitado. 

Gastone Righi (PTB) apresentou emenda em que pedia a alteração do artigo 227 

§ 1º: a iniciativa privada é livre no setor de saúde e que ela poderá ser complementada, 

pelo Poder Público mediante ―contrato de direito público‖. Conforme o deputado, o 

artigo teria que trazer uma nova redação que apresentasse ―mediante contrato‖, pois o 

contrato de direito público engessaria as relações jurídicas do sistema de saúde 

brasileiro, por se tratar de um contrato padrão.   

Contrário à argumentação de Righi (PTB), o deputado Nelson Jobim (PMDB) 

negou que haveria um engessamento dos contratos públicos e destacou que 

 

Há uma desigualdade entre o interesse público e o privado. Daí por quê os 

contratos, neste caso, deverão ser de direito público, porque possibilitam à 

administração um determinado privilegiamento no que concerne à 

manutenção do contrato, o rompimento unilateral às regras, porque está a 

administração adstrita, neste caso e neste tipo, à regra pública e à proteção do 

interesse público. É fundamental que se tenha essa distinção porque a 

supressão desse dispositivo joga o Poder Público na relação privada a 

contratar com contratos de direito privado, que estabelece uma possibilidade 

de igualdade absoluta entre as partes. E, aqui, não podemos igualar o 

interesse privado com o interesse público
310

. 

 

Após a argumentação do deputado Nelson Jobim (PMDB), o parlamentar 

Gastone Righi (PTB) optou por retirar sua ementa da votação.  
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Quando o substitutivo II foi aprovado, todos os textos haviam sido enxugados, 

inclusive da saúde. Na prática, isso significou a diminuição de possibilidade de 

negociação, nas etapas posteriores, quando não se tinha mais o que ceder. A Plenária da 

Saúde fez uma análise positiva sobre o texto final, embora o documento tenha 

distanciado bastante das propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde. Foi 

incorporada a palavra ―complementar‖, ao subtrair o termo ―supletiva‖. Contudo, o 

Movimento Sanitário julgava que a essência dos valores do movimento estava 

preservada; além disso, creditavam à próxima etapa o momento de aperfeiçoar esses 

desvios de caminho
311

. 

 

Art. 234 

§ 1°  – A Assistência à saúde é livre a iniciativa privada que poderá participar 

de forma supletiva do sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas 

em contrato de direito público, tendo preferencia as entidades filantrópicas e 

sem fins lucrativos
312

. 

 

 

4.5 Plenário 

 

O clima entre os parlamentares estava setorizado na fase de votação em Plenário. 

O setor mais conservador alegava que o texto aprovado era ―por demais avançado no 

campo das conquistas sociais e insuportavelmente estatizante‖
313

. A insatisfação dos 

constituintes mais conservadores se agrava com a ausência de uma perspectiva para 

derrubar dispositivos com os quais não concordavam. Naquela ocasião, o Regimento 

Interno em vigor proibia a apresentação de substitutivos globais, e o texto básico a ser 

emendado tinha que ser o da Comissão de Sistematização. Por conseguinte, ocasião de 

cada dispositivo, teria de rejeitar o indesejável e aprovar uma emenda substitutiva, para 

o que precisaria, a cada situação, mobilizar duzentos e oitenta parlamentares
314

. 

No final de 1987, formou-se o já mencionado ―Centro Democrático‖ (Centrão). 

Formado por setores mais conservadores do PMDB, PFL, PTB e PDS, o principal 

objetivo da coalizão era reverter uma situação de superioridade decisória da Comissão 

de Sistematização sobre o próprio Plenário da Assembleia. O conflito residia primeiro 

no fato de que o texto base a ser discutido e emendado era aquele proposto pela 
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Comissão; o segundo ponto de conflito estava no próprio Regimento Interno que se 

propunha reformar. Os membros do ―centrão‖ alegavam que a Constituinte fora 

manipulada pelos setores minoritários e, no intuito de minimizar as perdas que o texto 

traria à grande população brasileira, somada a sua maioria no plenário, os parlamentares 

propuseram um projeto de resolução para mudar o regimento interno
315

. 

Como se tratava de uma manobra de difícil execução, os parlamentares uniram 

forças. E, assim, foi criado o ―centro democrático‖. O novo bloco político conseguira 

derrubar o item do regimento que conferia preferência às emendas provenientes da 

comissão de sistematização nas votações em plenário: agora, passavam a ter preferência 

aquelas emendas assinadas por metade mais um dos constituintes. Com esse dispositivo, 

o ―centrão‖ conseguia retirar parte considerável do poder dessa comissão em matéria de 

decidir o andamento da pauta da Constituinte. 

Controvérsias e negociações conduziram, por fim, à aprovação da resolução n. 3, 

publicada em 5 de janeiro de 1988. Para a redação final do Projeto, foi prevista a criação 

de uma comissão específica. Além das emendas individuais e coletivas, foram previstos 

os instrumentos de destaques para uma emenda e do requerimento de preferência. A 

votação de primeiro turno em plenário teve início com a Assembleia Constituinte já 

datando um ano de sua instalação
316

. 

A imposição de mudanças no Regimento Interno (resolução número 3/1987) da 

Constituinte redefiniu a dinâmica do processo. Se, até o momento da Comissão de 

Sistematização, a descentralização era uma premissa praticada nas subcomissões e nas 

comissões, no momento do plenário essa conduta foi centralizada, concentrando o poder 

a alguns poucos parlamentares, especialmente na mesa diretora
317

. 

O primeiro Regimento Interno previa que eram necessários 280 votos para 

modificar o projeto. Com a nova regra, qualquer dispositivo presente no Projeto de 

Constituição da Comissão de Sistematização precisaria, portanto, reunir 280 votos a 

favor. Assim, no início do ano de 1988, uma nova rodada de emendas foi apresentada. 

Foram mais de 10 mil emendas, das quais o relator acatou 421, além da apresentação de 

mais de 3 mil pedidos de destaques
318

. 
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Dessa forma, a alteração previa a apresentação de emendas substitutivas ao texto 

original. Segundo Eleutério Rodriguez, ―estava formado, pois [...] o rolo compressor 

que poderia pôr abaixo todo o trabalho anterior‖ 
319

.  

Dois blocos apresentaram emendas substitutivas globais para a Constituinte. O 

primeiro formado pelo ―Grupo dos 32‖, que já vinha se articulando desde a fase da 

Sistematização, apresentou propostas que se alinhavam aos valores da VIII Conferência 

Nacional de Saúde. O segundo, formado pelo ―Centrão‖, elaborou um projeto mais 

ligado ao setor privado, sobretudo ao setor hospital/médico empresário. O restante dos 

parlamentares tratou de articular a defesa do projeto proposto pela Comissão de 

Sistematização, sob liderança do senador Mário Covas, líder do PMDB, com poucas 

ressalvas.  

A principal estratégia de defesa do projeto foi a negação de cada capítulo entre 

as lideranças partidárias do ―Centrão‖ e os da Comissão de Sistematização‖, na medida 

em que o novo Regimento Interno permitia a fusão das emendas, desde que subscritas 

por todas as lideranças partidárias. Conforme Eleutério Rodriguez  

 
Partiu-se da ideia de que o limite da perda era o projeto do ―Centrão‖, e o da 

conquista, o da Comissão de Sistematização. Assim tudo que se negociasse 

nesse espaço seria vantajoso em relação ao limite da perda, alcançável na 

polarização do voto
320

. 

 

Ademais, o que garantiu a disposição do bloco para negociação, conquanto 

defendesse o projeto da Comissão de Sistematização, foi a percepção de que as teses do 

―Centrão‖ não eram consensuais nem mesmo entre os 180 membros que o compunham. 

O fenômeno ―Centrão‖ emergiu não apenas por motivações ideológicas: fizeram parte 

desse bloco vários parlamentares que se sentiam desprestigiados com o processo de 

tomada de decisão na Constituinte, na medida em que julgavam não estar incluídos nas 

etapas decisórias. Sandra Gomes sugere que o ―Centrão‖ pode ser entendido como uma 

coalizão de veto que se uniu para a alteração do Regimento Interno, nos termos 

discutidos por George Tsebelis
321

, e não como um grupo unido e propositivo
322

. 
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A participação dos partidos e dos parlamentares de esquerda na mesa de 

negociação também foi decisiva. Visto que o projeto discutido no plenário se 

encontrava bastante enxuto, havia pouco a se ceder sem perder a essência das propostas. 

Assim, o contraponto à esquerda foi importante para reequilibrar as matérias em análise 

– que tendiam à ala conservadora – já que os acordos só poderiam ser fechados com a 

concordância de todos os partidos.  

O projeto do ―centrão‖ convergia às reivindicações, sobretudo, dos grupos 

médicos proprietários; assim, constava na proposta preliminar. 

 
Art. 231 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§1 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema nacional único, mediante contrato ou convênio, tendo preferência para 

este fim as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
323

. 

 

Outra proposta coletiva apresentada foi do ―Grupo dos 32‖, denominada 

Hérculos VI. Do ponto de vista da Plenária da Saúde, o documento era contraditório, 

pois não atribuiu ao poder público a responsabilidade de execução das ações e serviços 

de saúde, que não tem, assim, o que delegar ao setor privado quando desejar ou for 

necessário
324

. 

O processo de negociação foi aberto duas semanas antes da data prevista para 

votação, sob coordenação do senador Almir Gabriel (PMDB) e, na fase final, 

diretamente pelo senador Mário Covas. A polarização dos setores dividia, de um lado, 

os parlamentares mais progressistas, com a ajuda de deputados do PFL e PMDB 

(Raimundo Bezerra, Carlos Mosconi e Alceni Guerra). No bloco mais conservador 

estavam os parlamentares Jorge Viana (PMDB), Adolfo de Oliveira (PFL), Konder Reis 

(PDS), e Carlos Santa‘anna (PMDB) 
325

. 

As decisões extrapolavam os limites das reuniões da ANC, processando-se no 

plenarinho, nome que passou a ser conhecido nas reuniões da liderança do PMDB, e 
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atingiam as movimentações externas dos vários segmentos da sociedade, cada um com 

sua demanda disputando pautas nas reportagens, ocupando espaços pagos nos jornais, 

fazendo corpo a corpo com os constituintes.  

O jornal O Estado de São Paulo publicou o artigo Estatização degrada medicina 

brasileira com duras críticas ao projeto de Sérgio Arouca e ao sistema de saúde que ele 

ajudou a implementar na Nicarágua. O texto sugeria que a Constituição fora elaborada 

sob forte influência da esquerda, garantido à saúde o patamar de um direito 

constitucional; contudo, em um país em que a assistência médica é sustentada em 79% 

por organizações particulares. Ao analisar a temática da medicina liberal, o texto afirma 

que não será possível o livre exercício da medicina, na medida em que se propõe o 

sistema nacional de saúde e o comando único para os serviços previdenciários – 

incluindo, dessa forma, as entidades privadas ou conveniadas dentro dessa política 

estatizante. Por fim, a garantia de intervenção do Estado, com a ressalva de 

desapropriação de instituições hospitalares da inciativa privada, completaria o processo 

chamado pelo artigo de ―sovietização da saúde brasileira‖.  ―Até o momento, a esquerda 

da Constituinte está ganhando a guerra contra à iniciativa privada. Com o apoio, é claro, 

de certos ministros de Estado empenhados todos em ―socializar‖ a medicina no 

Brasil‖
326

. 

O setor liberal encabeçado pelo Conselho Federal de Medicina e pela 

Associação Médica Brasileira, que, no primeiro momento, mostrou-se próxima ao 

Movimento Sanitário
327

, na fase final da Constituinte celebrou alianças mais claras com 

o capital atuando mais fortemente que aqueles. Assim, na fase da Sistematização, a 

AMB distribuiu entre os constituintes médicos propostas alternativas ao texto da 

Sistematização, uma vez que, conforme o então presidente da Associação, Antonio 

Celso Nassif, o texto trazia posições que não representavam a vontade da maioria dos 

médicos e nem resolviam os problemas da saúde no Brasil
328

. Além disso, acrescentou, 

em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o projeto da fase de Sistematização 

colocava muitas restrições à participação privada na assistência à saúde, de forma que a 

―Associação esperava uma conciliação inteligente entre as diversas tendências 
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políticas‖
329

. No limite, o roteiro final da Constituinte parece ter unido os grupos 

médicos ligados ao mercado sob a perspectiva de tentar impedir a ―estatização‖ do 

setor. 

Nesse processo final, a questão sobre a participação do nicho privado na 

assistência à saúde sobressaiu na pauta de negociação. A Plenária da Saúde, em sessão 

permanente, passou a acompanhar a analisar passo a passo as negociações por meio das 

informações trazidas pelos constituintes que delas participavam. Assim como o setor 

privado também o fazia.  

Nessa fase, a Plenária optou por fazer uma análise cuidadosa dos textos em 

debate para poder opinar sobre as sutilezas da redação em jogo. O texto em negociação 

era do deputado Adolfo de Oliveira (PL) – assim, não se estava em debate mais o texto 

do ―centrão‖. A análise feita pela Plenária da Saúde era de que o texto indicava uma 

vulnerabilidade da concepção do Sistema Único de Saúde, pela possibilidade da 

participação da iniciativa privada na cobertura assistencial pública, ou seja, com 

recursos públicos, fora do Sistema Único.  

O Movimento Sanitário propôs modificações na redação, pontuando a proibição 

de aplicação de dinheiro público para o custeio da rede privada, fora do Sistema. O setor 

privado, por sua vez, negociava o direito da iniciativa privada nas ações de Saúde. 

Desse cabo de guerra saiu o acordo de que a única forma de participação do setor 

privado no Sistema Único de Saúde seria por meio de contrato de direito público.  

Para Eleutério Rodriguez, a avaliação dos parlamentares e dos seus assessores 

políticos era de que não havia o risco do dinheiro público ser utilizado pelo setor 

privado. Alegavam que a combinação do contrato de direito público com a forma de 

financiamento proposta assegurava a totalidade de recursos para o SUS. Assim, o nicho 

privado só receberia dinheiro de custeio sob contrato de direito público e dentro do 

Sistema Único de Saúde, garantindo assim, a soberania do Poder Público e do interesse 

coletivo sobre os interesses particulares
330

. 

Além disso, caso o Movimento Sanitário decidisse rejeitar um acordo com o 

setor mais conservador e impor uma votação ao artigo, estaria colocando em disputa 
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todo o capítulo da Seguridade Social, uma vez que, pelas regras constitucionais, a 

votação se daria de forma fechada, incluindo os termos de forma global
331

. 

Em outubro de 1988 foi publicada a Constituição, que versava sobre a 

participação do nicho privado na assistência à saúde da seguinte forma
332

: 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos
333

. 

 

O presidente do Conselho Federal de Medina, no ano de 1989, analisou a 

participação do Conselho na Constituinte. Conforme Ivan de Araújo, o CFM teve 

―participação ativa nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, colaborando de 

maneira decisiva para que o tema da saúde‖ fosse escrito na Carta Magna. De forma que 

foram favoráveis à inclusão da saúde com um direito e um dever no Estado. No entanto, 

no mesmo discurso, Araújo esclareceu o posicionamento do Conselho Federal de 

Medicina sobre a participação do setor privado na assistência à saúde, demarcando que 

defender a saúde pública não significou ser contra o exercício liberal da medicina, 

tampouco defender a estatização da saúde
334

.  

O presidente da AMB, no final do processo Constituinte, Antonio Celso Nassif 

declarou que o texto aprovado pelos constituintes garantiu ao cidadão liberdade de 

escolha de seu médico e hospital, deixando clara a participação do nicho privado na 

assistência à saúde
335

. 

Sobre o resultado final da Constituinte, Sonia Fleiry, pesquisadora ligada ao 

Movimento Sanitário, pontuou: 

 

A saúde inovou porque nós tínhamos um projeto [...] e a direita e o centro 

não o tinham. [...] nós tínhamos um projeto que foi negociado, melhorado, 
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reformulado, perdemos algumas coisas, mas o cerne estava pronto há muito 

tempo
336

. 

 

Em linhas gerais, a Constituição brasileira de outubro de 1988 adotou o conceito 

de saúde que extrapolava a assistência médica; ratificado pela saúde com um direito 

social universal; através de um Sistema Único de Saúde, estruturado conforme as 

diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação popular; perpassando 

pelo patamar da saúde como ações e serviços de relevância pública
337

.  

Segundo Telma Menicucci
338

, a aprovação do texto constitucional deveu-se a um 

acordo entre diversos interesses, que se traduziu em ambiguidades no texto na Carta, 

uma vez que se elaborou um sistema público universalista, progressista, em razão dos 

valores da VIII Conferência Nacional de Saúde – como fica claro no artigo 196 –, ao 

mesmo tempo assegurou-se – no artigo 199 –  o caráter complementar ao nicho privado 

na assistência à saúde e a inclusão do trecho que garantia que a assistência à saúde era 

livre à iniciativa privada, marcando uma vitória para o grupo privado e, 

concomitantemente,  uma perda para o bloco dos médicos alinhados ao CFM e à AMB, 

pela ausência do direito a atividade liberal na saúde, pauta importante para um grupo em 

busca da preservação da autonomia médica. 

 

 

4.6 Balanço 

 

Este capítulo seguiu a literatura acadêmica que se dedicou sobre a análise da 

Constituinte de 1987-1988. Desse modo, com relação ao processo constitucional, 

debrucei-me sobre os textos de Adriano Pilatti e Sandra Gomes; quanto ao roteiro da 

Carta Magna, que culminou no sistema híbrido de saúde, utilizei as obras de Eleutério 

Rodruiguez Neto e de Telma Menicucci. Não obstante, mesmo baseada nas literaturas 

supracitadas, as páginas escritas diferenciam-se por apresentar um roteiro da 

Constituinte a partir da força de barganha de dois blocos médicos: os sanitaristas e 

aqueles ligados aos interesses do mercado, a fim de identificar a mobilização do último 

grupo em prol da garantia da autonomia profissional frente à criação do SUS. A 

autonomia médica foi almejada em duas frentes: i) a partir da transcrição do direito ao 
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exercício profissional liberal e ii) por meio da participação do setor privado na 

assistência à saúde, afastando, assim, a estatização da saúde. Para isso, percorri a 

evolução dos dois artigos constitucionais, que remetem sobre a participação do nicho 

privado na assistência de saúde no Brasil, nas quatro fases da Constituinte, até o 

momento final, que resultou no artigo 199. 

Para tanto, tratou-se de identificar a participação dos dois grupos médicos no 

roteiro de elaboração dos artigos que remetem sobre a participação do setor privado no 

serviço público, respondendo i) qual foi a conduta dos dois grupos médicos nesse 

processo; ii) se os dois grupos eram homogêneos; iii) qual o peso do nicho privado no 

desdobramento do artigo 199, sobretudo no que se refere à autonomia médica. Essa 

análise tornou-se possível graças ao fato de que, dos 559 parlamentares na Assembleia 

Nacional Constituinte, 58 eram médicos, superados apenas pelo número de advogados 

(189), empresários (99) e engenheiros (65), pontuando a importância dessa profissão no 

roteiro da Constituinte. Além disso, na Subcomissão de Seguridade, Saúde e Meio 

Ambiente, 52% dos parlamentares eram médicos, indicando uma presença considerável 

dessa profissão e, por conseguinte, de seus interesses no momento crucial do jogo, haja 

vista que a proposta da saúde foi construída nessa fase, cabendo aos membros das 

etapas subsequentes o ônus de tentar alterá-la. Por fim, Conselho Federal de Medicina e 

Associação Médica Brasileira, além dos sanitaristas, comumente se posicionaram 

durante a Constituinte por seus representantes oficiais, quando não o fizeram e optaram 

por lançar mão dos parlamentares, as pautas defendidas identificaram os blocos, 

tornando, pois, plausível demarcar o posicionamento desses dois grupos. 

Respondendo à primeira pergunta: a conduta do grupo médico ligado aos 

interesses do mercado foi difusa. Sem um projeto pronto, apenas com argumentos e 

contra argumentos, o bloco se adequou aos interesses momentâneos; assim, em cada 

fase constitucional o nicho privado se comportou de uma maneira, demostrando reagir 

às perspectivas introduzidas a cada momento. Inicialmente, na fase da Subcomissão de 

Seguridade, Saúde e Meio Ambiente, atuaram em conjunto com o Movimento Sanitário 

para aprovação da proposta da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, sendo 

favoráveis, portanto, ao caráter colaborativo do setor privado na assistência à saúde, 

devido, sobretudo, aos arranjos estabelecidos nos momentos pré-Constituinte. Naquela 

conjuntura, o nicho privado já havia tido uma grande vitória quando se decidiu que a 

proposta constitucional seria a elaborada na CNRS. Nessa instância, o projeto da 

estatização gradual, elaborada pela VIII Conferência Nacional de Saúde já havia sido 
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retirado; no lugar, introduziu-se a participação do nicho privado na assistência à saúde, 

acrescido do direito ao exercício profissional liberal. Dessa forma, nesse contexto, não 

houve agenda para o bloco privado barganhar mais espaço na Subcomissão de 

Seguridade, Saúde e Meio Ambiente, uma vez que as duas principais pautas desse grupo 

já estavam contempladas e apoiadas, inclusive, pelo Movimento Sanitário. Nas fases 

seguintes, o Conselho Federal de Medicina deu indícios de manter certa aliança com o 

Movimento Sanitário, quando, por exemplo, assinou o Manifesto da Plenária da Saúde e 

a Emenda Popular da Saúde ou quando cedeu espaço físico do Conselho para reuniões 

para pauta do Movimento Sanitário. A Associação Médica Brasileira preferiu, por sua 

vez, apoiar a Emenda Popular do nicho privado e declinou da proposta para assinar o 

Manifesto da Plenária da Saúde na fase da Subcomissão de Sistematização. A quarta 

fase, contudo, foi a mais emblemática, na qual os laços entre os dois grupos se 

romperam totalmente e o embate entre o grupo do Movimento Sanitário e o nicho 

privado foi constituído. Nesse momento, o bloco dos médicos ligados ao mercado temia 

a interferência do Estado na conduta da profissão liberal médica; além disso, receoso 

com a aprovação da proposta da Subcomissão de Sistematização, que pontuava sobre a 

participação do setor privado na assistência à saúde, de caráter suplementar – e não 

complementar –, protagonizaram campanhas, dentro e fora da ANC, para denunciar as 

tentativas de estatização da saúde brasileira e pediram a retirada das propostas do 

Movimento Sanitário do texto constitucional.  

O bloco do Movimento Sanitário, por seu turno, apresentou-se de forma mais 

retilínea, com uma proposta pronta e definida, manteve a defesa do projeto da VIII 

Conferência Nacional da Saúde ao longo do processo constituinte, embora obrigado a 

ceder às barganhas do bloco privado, seja para garantir vitórias posteriores, seja para 

preservar a essência dos valores da VIII CNS. Assim, no primeiro momento, o 

Movimento Sanitário defendeu a proposta da CNRS na fase da Subcomissão de 

Seguridade, Saúde e Meio Ambiente, mesmo com algumas perdas, se comparada ao 

projeto da VIII Conferência Nacional de Saúde, como já apontado. A segunda etapa da 

Constituinte marcou a perda do Movimento Sanitário, uma vez que foi garantida ao 

setor privado a participação na assistência à saúde como complementar. Nesse 

momento, a grande preocupação do grupo era frear a criação da Seguridade Social, que 

tiraria a autonomia financeira do setor da saúde. Mais adiante, na fase da Subcomissão 

de Sistematização, mesmo com a incorporação da inclusão do trecho que garantia a 

iniciativa privada o direito de atuação na assistência à saúde, o Movimento Sanitário 
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relativizou a perda e enfatizou que os desvios do caminho poderiam ser corrigidos na 

fase do Plenário, sobretudo porque o texto preservava o cerne da VIII CNS. Na fase 

final, o rito processual não sucedeu como os sanitaristas previam, ocorrendo a mudança 

de dinâmica que impôs derrotas pontuais para o Movimento, que precisou ceder às 

pressões do bloco privado para garantir a preservação da essência da proposta da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. Nesse sentido, para conservar várias outras conquistas, 

foi preciso aceitar a aprovação do artigo 199, que permitia às instituições privadas a 

participação de forma complementar no Sistema Único de Saúde; com o destaque ao 

trecho o qual pontuava que a assistência à saúde era livre à iniciativa privada, o 

Movimento Sanitário assegurou que a interação do nicho privado se desse mediante 

contrato de direito público ou convênio, resguardando, assim, o dinheiro público. 

Quanto ao caráter supostamente homogêneo dos dois grupos, é preciso insistir 

que os sanitaristas agiram de forma retilínea durante todo o processo constitucional, ao 

passo que o bloco dos médicos ligados ao mercado procedeu de forma segmentada 

durante a Constituinte; dessa forma, na primeira fase o Conselho Federal de Medicina e 

a Federação Nacional dos Médicos se posicionaram juntos sobre a proposta da CNRS, 

enquanto a Associação Médica Brasileira optou por demarcar sua fala separadamente 

para ressaltar sua preocupação com a mercantilização. Na fase da Subcomissão de 

Sistematização, mais uma vez, AMB e CFM discordaram sobre a Plenária da Saúde e 

do Manifesto projetado por ela. Na fase final da Constituinte, a AMB impôs um tom 

mais critico e mais alinhado ao mercado, distribuindo panfletos dentro do congresso e 

publicando colunas nos grandes jornais de circulação, com os títulos O “Sistema Único 

de Saúde” atenta contra a livre iniciativa e Médicos contra a estatização. O CMF, 

entretanto, protagonizou uma postura mais branda, pontuando que defender a saúde 

pública não significou ser contra o exercício liberal da medicina. 

Por último, respondendo à indagação sobre o peso do nicho privado no 

desdobramento do artigo 199, cumpre lembrar, com Adriano Pilatti, que o diálogo da 

ala mais progressista do PMDB, ligada, sobretudo, à figura de Mario Covas, com os 

partidos de esquerda foi importante para o desfecho da Constituição de 1988. Dessa 

forma, ao ser eleito líder da maioria do seu partido, o pemedebista Mario Covas deteve 

o protagonismo na articulação do bloco progressista em formação e na designação 

seletiva de membros e relatores progressistas nas Comissões e Subcomissões temáticas. 

As relatorias avalizaram certa vantagem procedimental, diante do quantitativo superior 

do bloco mais à direita, uma vez que cabia aos relatores a definição da agenda 
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deliberativa nas duas primeiras fases, o que garantia aos progressistas prerrogativas na 

obtenção do apoio dos moderados, transferindo para o bloco conservador o ônus da 

mobilização para a aprovação de emendas. Assim, até a fase do Plenário, o projeto da 

saúde vinha preservando, embora com perdas pontuais, o cerne do projeto da VIII CNS. 

Além disso, a participação do setor particular na assistência à saúde havia recuado ao 

caráter supletivo. Contudo, na fase final da Constituinte, o bloco de médicos ligados aos 

interesses do mercado, temeroso com o caráter progressista da reforma, mobilizou-se 

juntamente com outros setores para frear o projeto da Subcomissão de Sistematização, 

apoiando, dessa forma, a mudança do rito processual e sustentando a proposta do 

―centrão‖, que continha claros contornos de favorecimento à rede hospitalar privada. 

Tal como já pontuado, o CFM e a AMB empregaram campanhas para impedir o avanço 

do projeto em voga, seja com publicações em jornais de grande circulação, seja no 

corpo a corpo no Congresso, ou, ainda, por meio dos parlamentares que lhes 

representavam. A mudança do jogo constitucional permitiu que o bloco ligado aos 

interesses do mercado barganhasse e ganhasse algumas demandas, como a inclusão do 

caráter complementar do nicho privado na assistência à saúde na fase final e a inclusão 

do trecho que garantia que a assistência à saúde era livre à iniciativa privada.  

Sem uma proposta definida, dispersos e desunidos em argumentos e contra-

argumentos, o grupo dos médicos ligados aos interesses do mercado se apresentou de 

forma difusa, dificultando a articulação em prol das agendas do bloco. E, por se 

mostrarem assim, de forma segmentada e sem um projeto global para a saúde, o peso 

desse bloco foi relativizado pela presença do grupo dos sanitaristas, o qual se constituiu 

com um bloco retilíneo, homogêneo e com uma proposta para saúde fundamentada, que 

já vinha sendo praticada desde o período da ditadura militar. Ademais, os sanitaristas 

contavam ainda com a efervescência dos movimentos sociais das décadas de 1970-

1980, que pleiteavam por políticas sociais mais abrangentes e também com a forte 

liderança de Sergio Arouca. Acrescido do processo constitucional endógeno, que 

permitiu a prevalência de ideais progressistas mesmo diante de um quadro parlamentar 

conservador. Nesse sentido, no desdobramento dos dois artigos iniciais que versavam 

sobre a participação do setor privado na assistência à saúde, o artigo 199 indica, sem 

dúvidas, a vitória do grupo ligado ao mercado, assim como a inclusão do trecho que 

garantia que a assistência à saúde era livre à iniciativa privada e a lhe atribui o status de 

completar ao sistema público. Contudo, é de se assinalar a forte presença do setor 

progressista da saúde brasileira, responsável por assegurar que a interação do nicho 
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privado fosse mediante contrato de direito público ou convênio, resguardando, assim, o 

interesse coletivo sobre os interesses particulares. 

No limite, o Sistema Único de Saúde foi criado em uma conjuntura critica, dada 

a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no qual não operavam pontos de 

vetos tradicionais à ordem política brasileira, algo característico do presidencialismo de 

coalizão. Naquela ocasião, abriu-se uma janela de oportunidade para que a proposta 

universalista do Movimento Sanitário fosse analisada e votada. Nesse sentido, o 

Movimento Sanitário afirmou-se na ANC diante de atores com interesses múltiplos, que 

não lograram constituir uma proposta global antagônica, situação que foi, ainda, 

favorecida pelas regras do processo constitucional endógeno, que permitiu a prevalência 

de ideais progressistas diante do predomínio de parlamentares conservadores. 

Entretanto, tal janela de oportunidade se abriu numa conjuntura marcada pelo peso de 

barganha dos provedores privados na assistência à saúde, resultado do modelo 

privatizante escolhido pela Previdência Social na provisão de serviços de saúde, desde 

os militares, e do subfinanciamento público do setor da saúde. Dessa forma, a aprovação 

do texto constitucional deveu-se a um acordo entre diversos interesses, que se traduziu 

em ambiguidades no texto na Constituinte, uma vez que a elaboração de um sistema 

público universalista, progressista, associado aos valores da VIII Conferência Nacional 

de Saúde – como fica claro no artigo 196 – conectou-se - no artigo 199 –à participação 

complementar do setor privado na assistência à saúde, criando o modelo dual de saúde 

no Brasil.   
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5 OS MÉDICOS LIGADOS AO MERCADO: a busca pela autonomia profissional 

frente às empresas de saúde 

 
Então eu me senti na obrigação de colocar o 

cargo à disposição, ele (presidente Fernando 

Henrique Cardoso) não aceitou e me garantiu 

que iria corrigir o orçamento deste ano, eu então 

vinculei a minha presença no Ministério a esta 

correção. Se não houver esta correção não há 

como sustentar a posição e isso precisaria ficar 

absolutamente claro e acho que agora está claro 

para Governo e para todos, não é nenhuma 

vontade minha deixar o Ministério, ao contrário, 

é simplesmente situação que eu não posso aceitar 

estando no Ministério em que o orçamento é bem 

inferior ao executado no ano anterior que já era 

insuficiente. 

 

Abid Jatene, 1996. 

 

A classe médica tem uma visão humanista da 

medicina em relação aos seus pacientes, por isso 

não aceita que as empresas visualizem essa 

relação apenas como fonte de lucro. Assim, se 

exigimos das autoridades competentes que 

cumpram o seu papel de investigar e regular o 

setor, é porque temos o juramento de ser éticos e 

de zelar pela saúde da população. Nosso 

otimismo na mudança desse relacionamento é 

baseado na criação de novas câmaras técnicas 

dentro da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, fruto de intensa mobilização não só 

da classe médica como de entidades de defesa do 

consumidor, no sentido de debater e propor 

soluções para essa questão que vem corroendo a 

relação médico-paciente. 

 

Editorial do Jornal da Associação Médica 

Brasileira, 2002. 

 

A Constituição de 1988 definiu a criação de um sistema de saúde público, 

universal e gratuito por meio de ações e serviços, os quais integrariam uma rede 

regionalizada e hierarquizada, constituindo, assim, um sistema único organizado por um 

tripé amparado pela descentralização, pelo atendimento integral e pela participação 

popular. Com a criação da Seguridade Social, recursos procedentes dos orçamentos da 

União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais 

concorreram para o custeio das atividades estabelecidas pela legislação. No âmbito do 

Estado, esses custeamentos seriam fracionados entre a Previdência, a Assistência Social 

e a Saúde; no caso particular da Saúde, estabeleceu-se, de acordo com artigo 55 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, uma vinculação de 30% dos recursos do 
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Orçamento da Seguridade Social (OSS) até a aprovação das Leis de Diretrizes 

Orçamentárias.  

Ao final do século a assistência à saúde no Brasil enquadrava-se em um modelo 

híbrido, o primeiro operando na frente publicista, a fim de viabilizar o Sistema Único de 

Saúde; o segundo atuando no patamar privatista, com o intuito de dinamizar o mercado 

de seguros e planos de saúde. De acordo com Telma Menicucci, a consagração de um 

modelo dual de assistência à saúde é reflexo da ausência de suporte político, somado ao 

subfinaciamento e à incapacidade de publicização da rede de serviços, os quais 

funcionam como constrangimentos à implementação completa dos preceitos da 

Reforma Sanitária. Ademais, no momento da operacionalização dessa reforma, 

personagens políticos importantes, como o Movimento Sanitário e os trabalhadores 

formais, não se articularam como um grupo de interesse. Dessa forma, a coesão presente 

na década de 1980 não foi a mesma ocorrida no momento de implementação do Sistema 

Único de Saúde. Entretanto, o veto implícito à efetivação da reforma decorreu da 

indefinição das fontes estáveis de financiamento aliado a uma conjuntura econômica 

pouco favorável para implantação do Sistema Único de Saúde. Diante de um contexto 

marcado por forças políticas conservadoras, no interior das quais as políticas sociais 

abrangentes perdiam espaço frente à valorização do mercado, o projeto publicista para a 

saúde não se constituiu um objetivo governamental339
.  

A promulgação da lei de Planos e Seguros de saúde, em 1998, e a criação da 

ANS, um ano depois, ratificam a dualidade do sistema de saúde brasileiro, garantindo-

lhe uma dimensão institucional, uma vez que essas leis garantiram arcabouço jurídico 

necessário na operacionalização do sistema privado de saúde, concomitantemente ao 

acompanhamento de mobilizações por mais recursos para o financiamento da saúde 

pública, a fim de cumprir os princípios constitucionais. 

 Avalio, neste capítulo, a estratégia utilizada pelo grupo médico ligado aos 

interesses do mercado na tentativa de ter sua demanda sobre a autonomia profissional 

atendida, haja vista que, a partir da legislação que regulamentou o setor de planos e 

seguros privados, o grupo de médicos vinculados ao Conselho Federal de Medicina e à 

Associação Médica Brasileira, sobretudo, iniciaram uma mobilização para assegurar 

arcabouço jurídico em torno da contratualização entre prestadores e empresas de saúde. 

Cumpre demonstrar como esse bloco de médicos articulou-se dentro das instâncias 
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responsáveis por legislar sobre a política de saúde – Conselho Nacional de Saúde e 

Agência Nacional de Saúde Suplementar –, assim como indicar sua mobilização a partir 

do Legislativo, da grande mídia e com o dialogo com o Ministério da Saúde, a fim de 

garantir jurisprudência para o exercício da medicina sem interferências. Direciono a 

análise para esse grupo, visto que são eles os afetados com a criação da Lei de Planos e 

Seguros Privados de Saúde; além disso, a atuação dos sanitaristas já foi alvo de uma 

série de análises, as quais recorro quando se faz necessário
340

.  

A participação do bloco dos médicos ligados ao mercado no processo de 

regulamentação dos contratos entre operadoras e prestadores foi investigada a partir do 

Conselho Nacional de Saúde, órgão vinculado ao Ministério da Saúde com a 

incumbência de deliberar, fiscalizar, acompanhar e monitorar políticas públicas de 

saúde e da Câmara Suplementar de Saúde, instância da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, de caráter consultivo, cuja composição é formada por representantes de 

diferentes segmentos da sociedade que protagonizam as relações no setor. Contudo, 

diante do pouco poder de transformação de pautas em agendas nesses dois ambientes, as 

entidades médicas procuraram outros espaços para ter suas demandas atendidas, como o 

Legislativo e a grande mídia, ainda que permanecessem presentes na CSS e no CNS.  

Em vista disso, a garantia de atividade médica sem interferência das empresas de saúde 

foi um dos pontos responsáveis pela defesa das entidades médicas na formalização de 

contratos entre as operadoras e os prestadores, uma vez que os médicos denunciavam o 

descredenciamento com uma chave de barganha ou ameaça para intervir na prática, 

diante dos gastos com pedidos de exames e procedimentos. Dessa forma, a Resolução 

Normativa 71, da ANS, do ano de 2004, assegurou certa autonomia na conduta médica 

ao formalizar uma legislação para os contratos entre as duas partes, e, em igual medida, 

parâmetros para a rescisão de contratos ou sua não renovação. Entretanto, a edição da 

norma de 2004 não satisfez tais entidades, dada sua estrutura ainda em estado 

embrionário; assim, as mobilizações em prol de uma norma mais transparente e mais 

detalhada prosseguiram. Em junho de 2014 foi aprovada a Lei 13.003
341

, que alterava a 

Lei de Planos e Seguros Privados, por estabelecer a obrigatoriedade de contratos 

escritos entre operadoras e prestadores de serviço. Cinco meses mais tarde a ANS 
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publicou a Resolução Normativa 363
342

, traçando os novos critérios para os contratos. 

Desse modo, estabeleceu-se, naquela ocasião, a proibição em restringir, em qualquer 

meio, a liberdade de exercício da atividade do médico na contratualização entre 

operadoras e prestadores. Além disso, a nova legislação impõe prazos de vigência, 

critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão do contrato que devem 

ser expressos, certificando o período para as notificações de rescisão ou não renovação 

contratual.  

O capítulo é dividido em três seções: na primeira parte, traço um panorama 

sobre o processo de implementação do Sistema Único de Saúde até a criação da ANS; o 

segundo momento é destinado a acompanhar a postura adotada pelo bloco dos médicos 

na busca por uma legislação que forneça suporte jurídico para os contratos entre 

prestadores e empresas de saúde; por fim, faço um balanço sobre o processo de 

implementação do SUS, a regulamentação do sistema híbrido de saúde e o sucesso da 

demanda por autonomia profissional dos médicos, galgada dentro das instâncias oficiais 

(CNS e ANS), Legislativo, grande mídia e Ministério da Saúde.  

 

 

5.1 O processo de implementação do SUS: o caminho para a institucionalização do 

sistema dual 

 

A conjuntura política nacional durante o processo de implementação, 

regulamentação e operacionalização do Sistema de Saúde brasileiro não se mostrou 

propícia, já que a arquitetura conservadora do governo brasileiro se posicionou em 

concordância com os postulados internacionais, os quais defendiam a redefinição do 

papel do Estado e, sobretudo, de novas agendas para as políticas sociais. Nas palavras 

de Telma Menicucci, 

 
A conjuntura de crise fiscal, com suas consequências sobre o financiamento 

dos serviços públicos, associada ao fortalecimento de posições conservadoras 

e voltadas para o mercado, colocou constrangimentos à implantação do SUS, 

limitando a possibilidade de ampliação dos serviços de saúde, necessária para 

garantir a universalização efetiva. Para os gastos públicos isso funcionou 

como freio objetivo e ideológico para a atuação redistributiva do Estado
343

.  
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Desse modo, as reformas estruturais, seguidas dos ajustes e da busca pela 

estabilidade econômica dos governos brasileiros, trilham uma trajetória de encontro 

com as políticas abrangentes consagradas pela Carta Magna
344

.  

As próximas linhas traçarão um breve panorama do processo de implementação 

da reforma, a partir dos governos brasileiros, até a regulamentação dos planos de saúde 

e da criação da ANS momentos importantes na trajetória do sistema de saúde brasileiro 

após as definições da Carta de 1988, uma vez que eles consagram a segmentação do 

setor, dando-lhe agora uma dimensão institucional. 

 

5.1.1 Governo José Sarney (1985-1990) - Governo Fernando Collor de Mello (1990-

1992) 

 

 O final do governo do presidente José Sarney foi marcado pela demissão do 

presidente do INAMPS e sua equipe em março de 1988, todos alinhados ao Movimento 

Sanitário. As demissões dos grupos progressistas se estenderam ao Ministério da Saúde 

e à FIOCRUZ. A medida ameaçou seriamente a continuidade do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde, o qual era operacionalizado mediante parceria do INAMPS e 

dos estados.  A saída desses grupos do governo foi uma resposta à pressão da burocracia 

do próprio INAMPS, da ala mais conservadora do Ministério da Saúde, e também do 

setor privado da saúde. Esta postura do governo sinalizou como o tema da Reforma 

Sanitária foi tratado pela equipe administrativa daquele presidente. Contudo, sem tempo 

hábil para grandes mudanças, o governo Sarney ficou marcado pelo significativo 

retrocesso na área da saúde, uma vez que retirou quadro políticos reformistas de setores 

estratégicos
345

.  

 O governo do presidente Fernando Collor de Mello, empossado em 1990, 

defendeu uma redefinição da atuação do Estado e uma nova perspectiva sobre as 

políticas sociais, assim como orientava o ambiente internacional. Mediante ao 

questionamento da universalização de direito, discutia-se no governo brasileiro medidas 

que focalizassem o gasto público em nichos populacionais residuais, cabendo ao 

mercado os serviços sociais para os setores mais favorecidos
346

.  
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Naquela conjuntura estava previsto, desde o roteiro constitucional, o prazo de 

seis meses para que o Poder Executivo enviasse ao Congresso projetos de lei referentes 

à Seguridade Social. Contudo, o processo de regulamentação do SUS se deu apenas dois 

anos após a Carta, no ano de 1990, com a assinatura da Lei Orgânica da Saúde − Lei 

8.8080 e Lei 8.148 −, em duas etapas, dada a resistência do governo
347

. 

As LOs estabeleceram as diretrizes que conduziram o modelo de atenção de 

organização dos serviços de saúde locais, firmando, pois, que o sistema descentralizado 

integraria um conjunto único, com a inclusão da comunidade, por meio dos conselhos 

locais de saúde.  

As Leis Orgânicas da Saúde estabeleceram pontos importantes para assegurar a 

operacionalização do SUS, sobretudo o processo da descentralização do sistema. Já na 

primeira fase da reforma, na etapa de elaboração das LOs houve uma forte pressão de 

setores contrários à implementação do sistema de saúde dentro do próprio governo, 

acrescido de divergências intraburocráticas sob o formato de sua operacionalização; por 

isso foi necessária uma manobra dos grupos favoráveis à reforma, nucleados na Plenária 

das Entidades de Saúde, juntamente com os parlamentares, para a aprovação da lei
348

.   

Outro fator que agravou e postergou o processo de elaboração da Lei Orgânica 

foi a estratégia do Executivo em não cumprir os prazos determinados previstos pela 

Constituinte. Diante desse artifício, o Poder Executivo abriu uma brecha para que 

parlamentares apresentassem projetos de lei sobre a temática, ainda que já houvesse um 

pré-projeto elaborado pelo Núcleo de Estudo em Saúde Pública da Universidade de 

Brasília. Nesse momento, de acordo com Eleutério Rodriguez, três grupos de interesses 

tentaram influenciar a trajetória do Projeto de Lei: i) o representado pelo Ministério da 

Saúde; ii) o representado pela Reforma Sanitária e, por fim; iii) o representado pelos 

Empresários da Saúde. Dessa forma, emergiu na Comissão de Seguridade Social, locus 

de tramitação dos projetos, um espaço de negociação direta entre os três lobbies, 

creditando aos parlamentares ligados a cada um desses nichos o papel de representá-los 

e de articuladores dos seus interesses. No limite, essa situação singular acabou por 

oficializar diferentes lobbies e tornar suas pautas agendas dentro do Congresso 

Federal
349

.  
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Embora houvesse um acordo inicial entre o Congresso e o Executivo sobre o 

projeto de Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 foi aprovada com vários vetos por parte 

do presidente Collor, orientado pela sua equipe econômica. Segundo Eleutério 

Rodriguez, o resultado final da Lei 8.080 foi a contemplação de quase todos os 

interesses dos três lobbies, mesmo que a maioria por meio da omissão ou da 

ambiguidade no tratamento da questão, caso, por exemplo, dos Seguros e Planos de 

Saúde, que só tiveram sua regulamentação aprovada em 1998. Insatisfeitos com as 

perdas pontuadas pela Lei Orgânica, o grupo da Plenária da Saúde mobilizou-se e uma 

nova rodada de negociação com o governo foi iniciada. A estratégia culminou na 

promulgação da segunda Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.142, que reintroduziu os temas e 

tornou obrigatórios a criação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, os 

Fundos de Saúde, a programação, a orçamentação, o relatório de gestão local e a 

contrapartida orçamentária de 10%
350

. 

A refutação do governo à vitória dos movimentos ligados à reforma foi a edição 

da Norma Operacional Básica número 1, de janeiro de 1991, promulgada em formato de 

um decreto do Poder Executivo, por Resolução do INAMPS, demostrando a imposição 

do governo. A NOB discriminava quais seriam os critérios de transferências para os 

estados e municípios. Contudo, dado os avanços e os retrocessos do processo de 

implementação da reforma, a NOB retomava práticas anteriores à proposta do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde, datado de 1987, diminuindo a autonomia das 

unidades subnacionais na gestão de seus recursos, não avançando, portanto, na 

operacionalização da descentralização, como previsto no artigo 35 da Lei 8.080
351

. 

Diferentemente do que propunha a Constituição, a Norma permitiu a 

centralização dos fluxos financeiros, além de criar um complexo sistema de 

financiamento com base na produção dos serviços – e não em pagamento por faturas − 

com igualdade de pagamentos para diferentes prestadores, passando a considerar as 

empresas privadas, contratadas e conveniadas sob as mesmas condições. Por fim, a 

NOB reativou antigos métodos que favoreciam a corrupção no setor, sobretudo no 

INAMPS, que prosseguiu sendo o gestor dos recursos, mantendo o pagamento por 

serviços
352

. 
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Em linhas gerais a NOB de 1991 representou um retrocesso ao estabelecer a 

centralização e o controle dos fluxos financeiros em uma conjuntura politica pautada 

pela descentralização do sistema de saúde. Além disso, estabeleceu igualdade de 

condições para as empresas privadas, contratadas e conveniadas, quando a agenda era 

operacionalizar e implementar o sistema público.  

Todavia, a segunda Norma Operacional Básica, de fevereiro de 1992 pontuou 

um recuo do governo Fernando Collor de Mello. Nela, foram inscritos critérios 

populacionais para o repasse dos recursos, especialmente para a transferência 

automática aos municípios que cumprissem as metas estipuladas pela Constituinte. De 

acordo com Gerschman, o retrocesso da conduta do governo se alinhou ao processo de 

escândalos de que o Ministério da Saúde foi alvo, sobretudo sobre questões de 

corrupção, o que impediu o ministro Alceni Guerra de impor novos obstáculos ao 

andamento da reforma
353

.  

Mesmo que a NOB 01/92 tenha apresentado uma base jurídica para o processo 

de municipalização do SUS, os recursos para a viabilidade dessa reforma não condiziam 

com a conjuntura. Ao analisar os dados da participação de diferentes fontes no 

financiamento da saúde no período de 1992 a 1995, Patrícia Lucchesi destacou que o 

custeio da saúde durante esse período foi instável, dada à simultaneidade em que se 

expandiu a participação das contribuições sobre o faturamento (Fundo de Investimentos 

Social/CONFINS) e se excluiu a fonte de contribuição sobre a folha de salários do 

financiamento setorial; amplia-se o Fundo Social de Emergência, em 1994, e reduz-se a 

contribuição da União. No limite, a criação do orçamento da Seguridade Social não 

assegurou a estabilidade financeira planejada pelo projeto da Reforma Sanitária
354

. 

Ademais, nos primeiros dois anos da década de 1990, houve uma redução dos 

investimentos absolutos em relação ao valor per capita do gasto federal em saúde, com 

uma leve recuperação apenas no ano de 1993, ao passo que os recursos em saúde só 

foram ultrapassar o período anterior à Constituinte em 1995
355

. Isto posto, a conjuntura 

atuou como um ―fato corrosivo importante na consolidação do Sistema Único de 
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Saúde‖, bloqueando o processo de operacionalidade da reforma, o que não pode ser 

desconsiderado na análise dos resultados alcançados pelo SUS
356

. 

Nesse sentido, conforme Lucchesi,  

 
inúmeras crises políticas, financeiras, institucionais e gerenciais, as quais 

atiraram o setor numa conjuntura de insegurança extremamente nociva para o 

desenvolvimento das ações de planejamento, acompanhamento, controle e 

avaliação do processo de descentralização da atenção à saúde, com sérios 

limites para a atuação da direção nacional do sus
357

.  

 

Em sintonia com a perspectiva de Lucchesi, Gerschman, com base na 

formulação de Nelson Rodrigues dos Santos, pontuou que o orçamento público de saúde 

esteve sempre restrito, pois os recursos não eram recolhidos ou eram desviados de 

maneiras legais. Assim: i) no ano de 1991 não houve a coleta de 40% das contribuições 

das empresas por sonegação ou inadimplência; ii) em mesmo período, a contribuição de 

mais de 20 milhões de trabalhadores, que passaram para economia formal, também não 

foi recolhida; iii) os recursos da Seguridade Social foram utilizados para cobrir as 

despesas do orçamento fiscal; iv) em 1991, o Ministério da Economia utilizou 75% dos 

recursos do Fundo de Investimentos Social e das taxas sobre os lucros, itens da 

Seguridade Social, para pagar gastos da União; e, por fim, v) a inclusão de outros gastos 

do governo nos 30% do orçamento da Seguridade Social destinado à saúde. Em última 

instância, se em 1988 o gasto em saúde equivalia a 2,32% do Produto Interno Bruto, em 

1991 passou a 1,51% do PIB
358

.  

Em um trabalho mais recente, e em concordância com os dados apresentados 

pelas autoras Lucchesi e Gerschman, Telma Menicucci constrói a tese de que a 

assistência à saúde universal e igualitária foi alvo de veto implícito e de inviabilidade 

sistêmica, dada a ausência de meios efetivos e estáveis para o financiamento da reforma. 

Logo, ―o financiamento do SUS funcionou como um mecanismo indireto para a redução 

de seu alcance e efetividade mesmo que no discurso dominante, em geral, não são 

questionados os fundamentos básicos do SUS‖ 
359

. 

Simultaneamente aos vetos financeiros impostos pelo Executivo ao projeto 

universal e gratuito da assistência à saúde, notou-se um enfraquecimento das forças que 

na década de 1980 se uniram em prol da Reforma Sanitária. De acordo com Eleutério 
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Rodriguez, logo após a promulgação da Constituinte e à assinatura das duas Leis 

Orgânicas da Saúde, o grupo do Movimento Sanitário se comportou como se tivesse 

ultrapassado grande parte dos obstáculos para a implantação do Sistema Único de 

Saúde. Por outro lado, o nicho conservador da saúde prosseguiu se mobilizando, e, 

nesse período, com apoio expressivo dos parlamentares, haja vista que as eleições de 

1989 garantiram um legislativo federal
360

 com contornos nitidamente à direita, com 

objetivos concretos de reavaliar muitos dos artigos aprovados na Carta Magna para a 

área social, sobretudo para o SUS, ainda que representantes da Reforma Sanitária, como 

Sergio Arouca, tenham sido eleitos para a Câmara
361

.  

Somado ao fato que o Movimento Popular em Saúde
362

 não obteve sucesso em 

aglutinar os usuários como grandes apoiadores ao SUS, uma vez que o próprio formato 

da reforma e suas características não permitiam que a população identificasse benefícios 

em curto prazo daquela proposta, os idealizadores do SUS não puderem contar com o 

apoio maciço dos usuários durante o processo de implementação. Entre os usuários, há 

um destaque especial para os trabalhadores formais, especialmente os sindicatos dos 

centros urbanos com grande poder de barganha, os quais se beneficiam do serviço 

público; contudo, imersos nos vínculos a planos e seguros de saúde empresariais, pautas 

de negociações coletivas, não protagonizaram disputas mais profundas por uma reforma 

sanitária radical, ―entendida como uma transformação publicista da assistência à 

saúde‖
363

. 

Diante do reconhecimento da impossibilidade de ultrapassar barreiras impostas 

pelo governo, as forças reformistas optaram por estruturar a resistência nos municípios, 

uma vez que no nível central esta se tornava quase inviável. Por conseguinte, o 

redirecionamento dos grupos em prol da reforma seguia a definição constitucional, 

prevista na Lei 8.142, que determinava a convocação da IX Conferência Nacional de 
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Saúde e o processo de descentralização da política de saúde, o qual remetia diretamente 

ao movimento de municipalização. A estratégia traçada pelo Movimento Social em 

Saúde foi mobilizar a sociedade em prol da Conferência, que tinha como tema central a 

descentralização, para pressionar a implementação dos princípios da Reforma 

Sanitária
364

.  

No ano de 1992, a IX Conferência Nacional de Saúde foi realizada com o tema 

Municipalização é o Caminho. O evento representou o esforço político das forças 

reformistas, sobretudo do Movimento Sanitário e do Movimento Social de Saúde, e do 

desenho de política de saúde para o setor. A Conferência reuniu representantes de 

profissionais de saúde, usuários e prestadores, tornando-se um evento com ampla 

participação das entidades ligadas ao setor, mesmo em um período de crise política, 

devido ao processo de impedimento do presidente Collor. Tal como aconteceu nas 

Conferências anteriores, primeiramente foram realizadas reuniões estaduais e 

municipais, com intuito da escolha de delegados e de participantes credenciados, para, 

no segundo momento, transcorrer a IX Conferência Nacional de Saúde. Entre o período 

de preparação do evento para o de sua realização, o ministro da saúde, Alceni Guerra, 

foi obrigado a renunciar, devido a denúncias de corrupção ligadas diretamente a ele, 

tendo sido substituído por Adib Jatene, que assegurou a realização da Conferência
365

.  

Durante o evento o debate perpassou pelos temas da implantação, 

financiamento, gerenciamento do sistema de saúde, política de recursos humanos, 

controle social, sociedade, governo e saúde. A mediação do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde, protagonizando maior articulação política na 

Conferência, foi uma evidência. Destaque para a defesa do CONASEMS pelo fim da 

dedução do imposto de renda das despesas com os planos e seguros de saúde, acrescida 

da destinação ao SUS dos recursos do seguro obrigatório de automóvel. Além disso, 

caberia ao Conselho Nacional de Saúde definir os percentuais transferidos a cada 

unidade, tendo a forma de pagamento por serviços pautado na complexidade e na 

capacidade dos serviços instalados, aliado aos critérios populacionais e 

epidemiológicos. Soma-se a isso o fato do CONASEMS defender o processo efetivo de 

descentralização, ratificando que a municipalização plena englobava recursos 
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financeiros, gestão efetiva do SUS e controle social, destacando que municipalização 

não se restringe a consórcio e distrito sanitário
366

. 

O Conselho Federal de Medicina, assim como a Plenária Nacional de Entidade 

da Saúde e a Central Única de Trabalhadores, também levaram pautas para o debate. As 

demandas do CFM, por sua vez, estiveram mais envolvidas com questões 

corporativistas. Nesse sentido, foi defendida isonomia salarial, estímulo a tempo 

integral, ascensão funcional, remuneração justa dos honorários médicos, dissociada das 

contas hospitalares
367

. 

Conforme Gerschman, os documentos da Conferência apontam divergências dos 

diversos grupos que apoiaram o projeto da Reforma Sanitária, e ainda, a multiplicidade  

de interesses específicos e particulares no momento de implementação da Reforma, 

dificultando esse processo. Nesse sentido, os grupos que apoiaram o projeto da reforma 

no período de implementação da mesma, operaram de modo particular, ―acirrando mais 

as divergências entre os interesses dos usuários e os médicos‖
 368

.  

Ainda segundo Gerschman, a disparidade de interesses entre os profissionais de 

saúde e os usuários pode ser utilizada como uma frente explicativa para a dificuldade na 

implementação da reforma, sobretudo no que se refere aos médicos. Com o cuidado 

para não pontuar esse grupo como o maior empecilho para a implementação da politica 

de saúde, haja vista que seria uma simplificação da questão, a autora pontua que embora 

os médicos tenham uma responsabilidade ética no atendimento aos pacientes, esse 

grupo demostrou maior preocupação com os interesses corporativos do que os valores 

essenciais da medicina
369

.  

O Relatório Final da IX Conferência Nacional de Saúde apresentou como 

propostas 

 

descentralizar o SUS, respeitando as diversidades regionais e assegurando a 

viabilidade operacional e financeira do gestor único, especialmente em nível 

municipal; − efetivar o comando único em cada esfera de governo, 

respeitando a autonomia municipal e estadual; − agilizar o processo de 

municipalização, submetendo-o a uma avaliação permanente e ao controle 

social 
370

. 
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A IV Conferência Nacional de Saúde, tal como a VIII Conferência, refletiu um 

momento de esforço e luta política para mobilizar a sociedade em prol da pauta da 

saúde. Entretanto, diferente do ano de 1986, o evento da década de 1990 evidenciou 

certa divergência e enfraquecimento das forças que se propuseram a realizar o evento, 

sobretudo no interior do Movimento Social da Saúde, acrescido da fragilidade do 

Movimento Sanitário. Por fim, naquele momento, não houve convergência de uma 

proposta pelos movimentos do setor, tal como na VIII Conferência Nacional de 

Saúde
371

.  

 

 

5.1.2 Governo Itamar Franco (1992 -1995) 

 

 Em 30 de dezembro de 1992, após denúncias de corrupção o presidente 

Fernando Collor de Mello sofreu o processo de impeachment, quando 76 senadores 

votaram pelo seu impedimento, tornando-o inelegível por oito anos. 

 Com intuito de postergar a votação final no Senado, no dia 29 de dezembro o 

advogado José Moura de Rocha entregou ao Senado a carta de renúncia escrita pelo réu. 

A manobra não surtiu efeitos e os senadores e o presidente do julgamento, o ministro do 

Supremo Sydney Sanches, decidiu dar sequência à sessão que culminou no afastamento 

definitivo de Collor.  Esse dia também marcou o início do governo Itamar Franco, vice-

presidente da República.  

 Ainda que o processo de implementação da Reforma Sanitária não tenha sido 

incluído como uma agenda explícita do governo Itamar Franco, a escolha do ministro 

direcionou o papel do Executivo na efetivação do Sistema Único de Saúde, uma vez que 

o ministro Jamil Haddad era um forte defensor da efetivação do SUS a partir do nível  

central da condução política. Ademais, o governo de Itamar Franco também foi 

caracterizado pelo esforço da sua gestão em aprofundar o processo de 

municipalização
372

.  

No ano de 1993 foi publicado o documento Descentralização das Ações e 

Serviços de Saúde – A ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir a Lei, refletindo as 

recomendações da IX Conferência Nacional de Saúde, o que o levou a tratar dos 

direcionamentos no nível central para a implementação de Sistema Único de Saúde, 
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além das funções de cada unidade do sistema. No mesmo documento a pauta do 

financiamento da saúde foi assumida. Pretendia-se exigir o compromisso de 10% a 15% 

das receitas de cada subunidade de governo para o setor da saúde. Além disso, estava no 

plano do governo discutir como ampliar a receita numa conjuntura recessiva, como 

racionalizar o custo da assistência e, por fim, como minimizar o desperdício.  

Contudo, Gerschman demarcou que embora houvesse um esforço da gestão 

Itamar, não houve empenho que alterasse o financiamento do setor. Assim, ―a ausência 

de definições mais incisivas que revertessem na ampliação dos recursos públicos para a 

área social [...] se contrapôs ao empenho das forças políticas conservadoras‖ 
373

.  

Do ponto de vista racionalizador não houve uma definição objetiva desse 

modelo assistencial e de como poderia alterá-lo. Por seu turno, para erradicar o 

desperdício, ponderou-se a necessidade de modificar a prática gerencial, 

responsabilizando as unidades subnacionais pelo controle dos recursos
374

. 

Nesse sentido, ficaria a cargo da esfera federal a formulação da política nacional 

de saúde; o desenvolvimento científico, tecnológico e de recursos humanos, além da 

regulação do SUS e do serviço privado.  A unidade estadual desempenharia a função de 

elaboração de política estadual; a coordenação e o planejamento da rede; a supervisão e 

a cooperação técnica e financeira aos municípios e, de maneira suplementar a execução 

de alguns serviços. Por fim, a esfera municipal deveria elaborar a política de âmbito 

local; controlar e planejar ações e serviços dirigidas aos indivíduos, ao coletivo e ao 

ambiente 
375

. 

 Para tanto, criou-se o Grupo Especial para a Descentralização, no Ministério da 

Saúde, responsável por construir diretrizes voltadas para o processo em todas as áreas 

do governo
376

.  

Diante dessa nova postura do âmbito federal, houve uma reorganização da 

administração no Ministério da Saúde, sendo esta pasta responsável por criar grupos de 

profissionais de diferentes órgãos, funcionando como equipes na condução do plano 

técnico-administrativo do processo de descentralização
377

. 

As estratégias traçadas pelo governo detalhadas pelo documento 

Descentralização das Ações e Serviços de Saúde – A ousadia de Cumprir e Fazer 
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Cumprir a Lei foram aprovadas pelo Movimento Social em Saúde, pelas entidades da 

sociedade e pelos municípios. O documento foi apresentado ao plenário do Conselho 

Nacional de Saúde, dando início a um processo democrático sobre como deveria ser 

desenhada a descentralização das ações e dos serviços no SUS
378

.  

Após a apresentação do documento iniciou-se o encontro para críticas e 

contribuições ao documento. A próxima etapa foi a criação da NOB 01/1993, em 20 de 

maio, editada pelo Ministério da Saúde, que instituiu as normas e os procedimentos 

reguladores do processo de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde, 

após negociação na Comissão Intergestores Tripartite (CIB) e aprovação no CNS. De 

acordo com a NOB, a implementação da descentralização implicava em redistribuir o 

poder, redefinir as funções entre as três unidades de governo e organizar as novas 

relações em diferentes frentes, tais como: entre gestores; entre os gestores e os 

prestadores de serviços; entre os gestores e a sociedade; entre os usuários e os 

profissionais de saúde; entre os gestores, prestadores e profissionais de saúde
379

. 

A partir da NOB, instituiu-se um processo flexível, gradual e negociado, que 

teve como objetivo garantir viabilidade política à execução das mudanças operacionais. 

Para tanto, criou-se as Comissões Intergestores Bipartite nos estados, as quais seriam 

locus para a negociação entre gestores para a operacionalização da descentralização, 

uma vez que as CIBs tinham o papel de adaptar as regras nacionais às condições 

específicas de cada estado e elaborar normas reguladoras das relações entre 

estado/municípios e município/município na implementação do Sistema Único de 

Saúde, para se conduzir, dessa forma, o processo de descentralização na esfera estadual. 

O desígnio era executar a gestão plena do SUS nos estados e municípios, com a 

introdução de uma direção única sobre as ações e serviços nas esferas de governo, 

alcançando uma rede regionalizada e hierarquizada. Os fluxos orçamentários, por seu 

turno, seriam transferidos aos fundos de saúde estaduais e municipais de forma regular e 

automática, de acordo com a competência de cada esfera na gestão
380

. 

No limite, a NOB 01/93 representou uma decisão política para implementar os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde propostos na Constituinte, 

                                                 
378

 GERSCHMAN, 2004, pp. 193-194. 
379

 LUCCHESI, 1996, p. 116. 
380

 Para atingir a meta traçada pela NOB 03, o Ministério de Saúde listou condições distintas que os 

municípios e estados deveriam cumprir, com responsabilidades, incentivos financeiros e exigências às 

quais de acordo com a realidade política e sanitária, capacidade operacional de cada unidade subnacional 

poderiam aderir por meio da formalização de pleito à CIT e às CIB, responsáveis, respectivamente, pela 

instituição, análise e aprovação dos processos. (LUCCHESI, 1996, p. 117). 



 

157 
 

especialmente no que se refere à descentralização. Nesse sentindo, trata-se de um 

momento de inflexão no processo de consolidação do SUS, ao romper com a dinâmica 

do INAMPS, acrescido da introdução de elementos da descentralização, na proposta das 

Condições de Gestão e do Gerenciamento do Processo de Descentralização
381

. 

Contrariando a perspectiva de operacionalização da gestão descentralizada, o 

repasse restrito de recursos impossibilitou a implantação integral das condições de 

gestão estabelecidas pela NOB de 1993. Vários projetos ficaram limitados pela ausência 

de recursos, e não houve financiamento para o Fator de Apoio ao Município e para o 

Fator de Apoio ao Estado correspondente ao mês de abril de 1994, nem mesmo para as 

esferas que adotaram gestões parciais, sendo possível implantar apenas a condução de 

gestão semiplena para os municípios. Ademais, a regulamentação dos fundos de saúde e 

os mecanismos operacionais essenciais para a transferência direta e automática de 

recursos não foi efetuada imediatamente. Por fim, o CONASS se mostrou relutante a 

aceitar o teto financeiro para as atividades hospitalares, visto que a decisão representava 

um encolhimento dos investimentos para o setor. O impasse só foi dissolvido quando 

estratégias para viabilizar a implantação de condições de gestão semiplena para 

municípios, associados a definições de tetos para sua operacionalização, foram traçados. 

Esse planejamento teve apoio da Comissão Intergestores Tripartite e estabeleceu limites 

financeiros globais paras as unidades subnacionais nesse tipo de gestão. Porém, as 

gestões semiplenas só foram ser implantadas em novembro de 1994, com a 

promulgação do Decreto número 1.232, de 30 de agosto de mesmo ano, o qual 

estabeleceu as formas e condições para a transferência dos fluxos orçamentários. A 

efetivação dos tetos financeiros, por sua vez, ocorreu em 1995, ainda sem uma fixação 

ou conexão com a existência de fundos para a viabilização da gestão descentralizada. 

De acordo com o Ministério da Saúde, em dezembro de 1995, 1% dos municípios 

contava com gestão semiplena, 12% gestão parcial e 42% gestão incipiente, o que 

sugere que mais da metade dos municípios brasileiros já compartilhavam os valores da 

perspectiva da gestão descentralizada do SUS
382

.  

A extinção do INAMPS, em 27 de julho de 1993, seguiu o percurso para 

municipalização do sistema público. Devido ao seu caráter centralizador da política de 

saúde, o INAMPS impedia o repasse automático e o controle dos recursos financeiros 
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pelo Fundo Nacional da Saúde, práticas estabelecidas pela Lei Orgânica da saúde, de 

1990
383

. 

A extinção do órgão dividiu os setores da saúde. Hospitais privados, partidos 

políticos e os coordenadores estaduais do INAMPS não apoiaram a decisão. O INAMPS 

foi marcado pelo histórico da corrupção e pelo uso indevido de recursos, mediante a 

nomeação de cargos de confiança nas direções regionais e nos hospitais, pelo 

superfaturamento de compras, licitações de material e instrumentos hospitalares, pelo 

financiamento de serviços de saúde, como também pelo superfaturamento de ações não 

realizadas. Quando o órgão foi extinto ele geria 6500 hospitais contratados, 40.000 

credenciados, 9 hospitais próprios, 3 maternidades, 7 postos de atendimentos 

ambulatorial. A parte de recursos humanos era formada por 96.913 servidores, 65.104 

aposentados e 605 funcionários de cargo de confiança. Nesse sentido, a oposição dos 

três grupos a sua extinção foi plausível pelos benefícios que esses grupos deixariam de 

receber
384

.  

O grupo que apoiou a Reforma Sanitária também divergiu sobre o assunto, parte 

assentiu que a medida ia a encontro com a municipalização, outra porção do grupo 

ponderava que a decisão era uma forma de ocultar a falta de recursos destinados à 

saúde. Em linhas gerais, as posições antagônicas dos movimentos pró reforma 

refletiram os rachas internas dos grupos, sobretudo do Movimento Social em Saúde
385

. 

Nesse sentido, o caso do INAMPS é simbólico para compreender as dificuldades 

do processo da Reforma Sanitária, haja vista que durante sua implementação forças 

contrárias agiram para limitar a trajetória do SUS. Diante do preceito básico da 

municipalização do sistema era necessária a redefinição das funções do INAMPS ou a 

extinção do órgão. Posto isto, o setor privado mobilizou-se para evitar esta medida no 

Congresso.  Segundo a socióloga Maria Elisabeth Diniz Barros 

 

A tramitação da lei de extinção do Inamps no Congresso Nacional foi um 

momento importante da Plenária. Merecia que alguém escrevesse uma tese. 

A Plenária foi importante porque mobilizou, coletou dados, informou, 

chamou pessoas para audiências públicas. Foi um momento fantástico 

porque, claramente, a grande resistência à extinção do Inamps encontrava-se 

no setor privado [...]: a aliança que se construiu no Congresso Nacional entre 

os auditores do Inamps e aqueles que eram auditados pelo Inamps, 

articulados contra a extinção do Inamps
386. 
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De acordo com Jairnilson Silva Paim, a extinção do INAMPS só ocorreu devido 

à imposição do presidente Itamar Franco. A decisão de extinguir o órgão partiu de 

Carlos Masconi, como ele detalha a seguir 

 

Quando o Itamar assume, o Henrique Hargreaves me comunicou que o 

presidente mandou me convidar para ser presidente do Inamps. Aí eu disse: 

‗Olha, eu tenho dificuldade em aceitar, porque não sou favorável ao Inamps. 

Eu gostaria de extinguir o Inamps‘. [...] Aí eu disse que o Inamps era  

incompatível com o SUS e o Hargreaves me disse para explicar isso ao 

Presidente Itamar. Fui, expliquei e, mesmo assim, o Itamar Franco me 

convidou. [....] O Jamil Haddad [...] em virtude desse fato me disse para a 

gente ir mais devagar ‗com esse negócio‘, e aí eu disse: se a gente for 

devagar dura 100 anos, se a gente acelerar dura 10, 20. [...] O presidente 

Itamar Franco, de imediato pediu para prepararmos o ato de extinção. [...] O 

líder do governo era o Roberto Freire que escolheu o Sérgio Arouca como 

relator. E aí conseguimos emplacar a morte do Inamps. Mas o féretro foi 

dramático
387

.  

 

Como demarcado na seção anterior, a instabilidade financeira na saúde também 

marcou o governo Itamar, como pontuou Lucchesi e Gerschman. Em sintonia com essa 

abordagem, Paim destacou 

 

O SUS enfrentou-se com o sequestro dos recursos da saúde pelo Ministério 

da Previdência (Antônio Britto), apoiado pelo Ministério da Fazenda de então 

(Fernando Henrique Cardoso), com as pendências jurídicas, sonegação e 

adiamento do pagamento da Contribuição Financeira para a Seguridade 

Social (Cofins) pelos empresários, enfim, com o recrudescimento da 

―operação descrédito‖ capitaneada pelo próprio governo por intermédio da 

―área econômica‖
388

. 

 

 

Além da ação do Ministério da Previdência de deixar de encaminhar recursos da 

Saúde para o SUS, o ministro Antônio Britto, propôs que houvesse uma receita 

específica para a Saúde, afastando-se do conceito da Seguridade Social. Também nesta 

conjuntura o ministro Fernando Henrique Cardoso alertou que os juros com a dívida do 

governo comprometeriam os orçamentos da Saúde e da Educação, por isso não poderia 

sustentar o direito universal dos brasileiros à saúde. Essas medidas demostravam que o 

processo de implementação da Reforma Sanitária não era uma prioridade para o 

governo
389

. 
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Ainda no governo Itamar foi notado o crescimento da assistência médica 

supletiva, com diferentes planos de saúde para os consumidores e a diferenciação de 

modalidades de compra e de pagamento dos serviços médicos. Parte do setor privado 

que prestava serviços ao SUS, via hospitais e clínicas não competitivas, criticava os 

valores pagos pelo setor público. Enquanto isso, médicos credenciados por seguros ou 

outras formas via assistência médica supletiva respondiam à acusação da 

Superintendência de Seguros Privados pelo uso da tabela da Associação Médica 

Brasileira, operando assim um cartel de serviço
390

.  

As próximas linhas cumprirão o desígnio de expor mais detalhadamente o 

processo de regulamentação do setor privado de assistência à saúde. Contudo, é preciso 

pontuar que desde o ano de 1989 a pauta da regulamentação dos planos e seguros de 

saúde tornou-se um problema para Superintendência de Seguros Privados, ligada ao 

Ministério da Fazenda. Ademais, dada a ascensão desse serviço no cenário brasileiro, 

ainda no governo Itamar, no ano 1994, ocorrerá o início do debate na Câmara sobre a 

regulamentação do setor.  

Também foi no governo Itamar Franco a aprovação do Decreto nº 1232, 

30/08/1994, que prevê o ressarcimento ao atendimento de qualquer natureza na área do 

Sistema Único de Saúde, quando prestado a paciente que seja beneficiário de plano de 

saúde ou seguro. 

O impasse entre operadoras e Sistema Único de Saúde seguiu durante os últimos 

anos sobre o pagamento dos procedimentos realizados por usuários de planos e seguros 

de saúde no sistema público. Contudo, no dia 8 de fevereiro de 2018 o Supremo 

Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do ressarcimento. Na ocasião, a corte 

decidiu que operadoras paguem ao sistema público o valor de R$5,6 bilhões. A partir 

desta decisão abriu-se jurisprudência para que o sistema público exija o pagamento dos 

planos e seguros de saúde toda vez que o SUS atenda um paciente encaminhado pela 

rede privada. Segundo o Ministério da Saúde, no período dos anos de 2000 e 2017, 4,51 

milhões atendimentos de usuários de planos ou seguros foram realizados no sistema 

público de saúde passíveis de ressarcimento, somando o montante de R$ 7,5 bilhões. 

Entretanto, apenas R$1,9 bilhão foram repassados ao Fundo Nacional de Saúde
391

. 

Segundo Paim, o governo de Itamar foi marcado por vincular o Ministério da 

Saúde à condição de ―pedinte‖ do Ministério da Previdência, implodindo o conceito de 
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Seguridade Social, durante uma conjuntura política de ajuste macroeconômico, 

traduzido pelo plano de estabilização conhecido com Plano Real. Assim, ―quando a 

saúde da moeda importava mais que a saúde do povo, restava apenas a indignação‖. 

Mesmo diante desse contexto pouco favorável, o governo avançou ao extinguir o 

INAMPS, ao caminhar no processo de descentralização com a NOB 93 e ao 

desenvolver um papel de interlocução com os movimentos sociais. Além disso, iniciou 

o processo de ressarcimento de procedimentos feito do SUS por usuários de operadoras 

de planos e seguros de saúde
392

.  

 

 

5.1.3 Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

 

 O governo de Fernando Henrique Cardoso se insere no contexto internacional 

que ficou marcado por profundos questionamentos a respeito dos limites da intervenção 

estatal. Naquele período, observou-se a diminuição da taxa de crescimento, 

acompanhada por uma crise econômica e fiscal do Estado, que refletiu na sua forma de 

intervenção, de realização de políticas sociais e de administração. Atribuía-se à 

interferência do Estado as menores taxas de crescimento e a elevação das taxas de 

desemprego e inflação. Para reverter esse panorama, foram introduzidas reformas 

econômicas em direção a uma maior participação do mercado e ao Estado mínimo. Essa 

nova perspectiva econômica do governo refletiu no processo de operacionalização do 

SUS como as próximas linhas pretendem pontuar
393

. 

 No primeiro semestre do governo sobressaiam duas questões sobre a Política 

Nacional de Saúde, quais sejam: financiamento e repercussões das políticas econômicas 

no cotidiano dos brasileiros. Naquele momento, o Conselho Nacional de Saúde 

destacava a instabilidade de recursos para a área e a violência como uma questão de 

saúde pública. Para tanto, foram recrutadas forças para viabilizar a X Conferência 

Nacional de Saúde, em 1996, desde que assumissem este espaço como um fórum 

político que ultrapassem o patamar de um encontro discursivo ―ou de reintegração da 

doutrina e do atual quadro jurídico legal do setor‖ 
394

. 
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 No primeiro ano do Plano Real a crise do sistema público de saúde já era 

evidente. Parte da classe média e dos trabalhadores com renda compatível aderiram aos 

planos e seguros de saúde, incentivados por uma forte campanha midiática para 

desqualificar a construção do SUS. Nessa conjuntura, conforme Paim, três projetos 

políticos para a saúde disputavam o cenário brasileiro. Primeiro, o projeto conservador, 

o qual tratava a saúde e a doença como uma mercadoria e restringia os serviços públicos 

aos pobres. Segundo, o plano construído pelos sanitaristas, o qual defendia uma saúde 

universal, descentralizada e integral. Terceiro, o modelo chamado ―reforma da 

reforma‖, o qual se dividia entre aqueles que o entendia como a reconstrução do sistema 

público de saúde, na ótica do planejamento, da gestão e de práticas médico-sanitárias e 

entre aqueles que pontuavam ser um projeto voltado para a correção de problemas 

gerencias e do modelo assistencial, com o objetivo de atualiza-lo de acordo com a 

reforma do Estado e flexibilização 
395

. 

 Diante deste contexto, a X Conferência Nacional de Saúde foi um momento 

oportuno para as entidades e 1.400 delegados alertarem sobre o desmonte da máquina 

pública e exigirem a manutenção da Seguridade Social. Naquele momento, os grupos 

denunciaram as emendas constitucionais que pretendiam realizar a reforma da 

previdência, a qual na sua essência pretendia extinguir a Seguridade Social e o seu 

orçamento. Esta medida pretendia restaurar o modelo de seguro social, mesmo que 

contrariando os artigos da Constituinte
396

. 

A mobilização dos movimentos ainda continuava em baixa, devido às 

dificuldades financeiras do CEBES e o direcionamento da ABRASCO para a pesquisa. 

Mesmo assim, avançou ao construir pontes entre os conselhos de saúde e as plenárias, 

estabelecendo diálogos entre os representantes do Estado e a Sociedade
397

.  

Entretanto, a X Conferência Nacional de Saúde denunciou que  

 

No centro deste processo do setor saúde encontramos a política econômica de 

cunho neoliberal implementada pelo governo federal e parte dos governos 

estaduais. Imposta por países e organismos internacionais e pela elite 

financeira nacional, desenvolve-se esta nefasta política que produz: 

dependência e endividamento interno e externos, empobrecimento, 

desemprego, quebra de direitos trabalhistas, exclusão social, violência, 

doença e morte. Sob o discurso da ‗modernização‘ estabelece-se, de fato, o 

‗Estado mínimo‘ para as políticas sociais, e o ‗Estado máximo‘ para o grande 
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capital financeiro nacional e internacional. Esta é a lógica [...] do atual 

projeto de Reforma Administrativa e do Estado
398

. 

 

Diante da análise de uma crise financeira da saúde na segunda metade da década 

de 1990, ratificada pela limitação da implementação da NOB 93, tornou-se mais 

evidente que o Sistema Único de Saúde padecia de insuficiência de recursos e de certa 

irregularidade de verbas, a ponto de tal pauta entrar na agenda governamental desse 

momento. Contudo, a temática foi inserida a partir do protagonismo do ministro da 

Saúde, Adib Jatene, sem um grande apoio da população e nem adesão do governo.  

Nesse sentido, para a aprovação de um recurso específico para a saúde, que mais 

tarde ficou conhecida por Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), em 1996, o ministro teve que travar um enfretamento com o Congresso, com a 

área econômica do governo – que tendia a preferir uma participação menor do Estado -  

e com diferentes setores sociais. Ao longo desse frágil processo de tramitação, duas 

perdas foram perceptíveis logo após a promulgação da lei. Primeiro, a proposta de 

Jatene pretendia a destinação integral dos recursos para o financiamento das ações e 

serviços de saúde; o desvio, contudo, da finalidade da CPMF gerou o pedido de 

demissão do ministro logo após a provação da contribuição. Segundo, prevista como 

uma fonte supletiva, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira passou 

a ser tratada como um recurso substitutivo à saúde, uma vez que fontes como CONFINS 

e a Contribuição Social sobre o Lucro de Pessoas Jurídicas deixaram de ser 

encaminhadas para a saúde. A aprovação da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira não alterou aquela conjuntura fiscal da saúde, a qual ainda 

era norteada pela instabilidade de fluxos orçamentários
399

.  

Com a demissão de Adib Jatene foi escolhido o nome de Carlos Silva de 

Albuquerque, médico com experiência em gestão no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, cuja administração modificou o status da instituição para Empresa Pública de 

Direito Privado.  De acordo com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a escolha do 

novo ministro da Saúde justificou-se pela necessidade de um profissional com 

experiência em gestão, uma vez que o problema da pasta estava centrado em questões 

administrativas e não de recursos. Em sintonia com o presidente estava o ministro da 

Administração e Reforma do Estado, Bresser-Pereira, o qual argumentava que o 
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caminho para o sucesso do sistema público de saúde era a descentralização do SUS e a 

competição administrativa entre os prestadores de serviço de saúde. Bresser-Pereira 

defendia a implantação das Organizações Sociais (OS) 
400

 como administradoras dos 

hospitais públicos, já que o grande problema dos serviços era a capacidade 

administrativa de geri-los
401

.  

A reação do Conselho Federal de Medicina diante da escolha de um ministro 

para a saúde voltado para a área econômica pode ser demarcada no seguinte trecho: 

 

Saem os médicos. Entram os economistas. A visão gerencial e economicista 

da Saúde deixam de ser exclusiva da equipe econômica. Passou a ser um 

dogma de governo, com a Presidência e os ministros da Fazenda, 

Administração, Saúde e Planejamento [...]. O novo ministro da Saúde é 

médico, mas sua porção administrador é a mais influente, ativa e praticada. 

Ele vem para aplicar um novo modelo de Saúde, que sabidamente, não estará 

no controle e formulação final de sua pasta
402

. 

 

Embora não faça parte da proposta desta tese a análise do posicionamento dos 

grupos médicos ligados a AMB e ao CFM sobre a política de saúde durante os anos de 

1988 e 1998, ao que parece, a partir da segunda metade da década de 1990 esse bloco 

ultrapassou as agendas corporativistas e destacou em seus pronunciamentos a defesa do 

processo de implementação do Sistema Único de Saúde. As próximas linhas do trabalho 

tendem a confirmar essa percepção.  

Em concordância com o novo modelo de atenção a saúde foi criada a 

NOB01/96, a qual contava 

   

todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas públicas - 

econômicas e sociais - que reduzam riscos e agravos à saúde. Esse direito 

significa, igualmente, o acesso universal (para todos) e equânime (com justa 

igualdade) a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

(atendimento integral)
403

.  
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Segundo Sylvia Maria Calipo, esse contorno trazido pela NOB até então não 

havia aparecido na Constituinte, nas duas Leis Orgânicas e nas NOBs anteriores, e de 

alguma forma representava um direcionamento do governo para a privatização do setor. 

Para ratificar sua tese, a autora argumenta que houve uma substituição do conceito de 

universalidade por equidade com justa igualdade, no texto da NOB, haja vista que nas 

legislações anteriores o público alvo do Sistema Único de Saúde ficara circunscrito 

apenas como universal, sem acompanhamentos. Dessa forma, a mudança na legislação 

de 1996 indicou uma postura do governo em priorizar as ações e atividades de 

assistência à saúde a grupos e indivíduos em regiões mais carentes, num nítido papel 

redistributivo de riqueza, recursos. Confirmado pela portaria número 3.925, de 13 de 

maio de 1998, sob o subtítulo O que é Atenção Básica à Saúde, que detalha equidade, 

assim como igualdade, na assistência à saúde, priorizando ações capazes de incidir 

sobre situações de risco e condições de vida de determinados grupos. Para tanto, a 

autora enfatiza três pontos importantes para esse processo de privatização, quais sejam, 

i) novo modelo de gestão, ii) Programa de Saúde da Família (PSF) e de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), e iii) despolitização da saúde, descritos a seguir
404

.  

O primeiro ponto concentra-se na análise do novo modelo de atenção
405

, o qual 

em longo prazo propõe o deslocamento das ações e serviços de assistência à saúde das 

instituições públicas para a comunidade, principalmente para os núcleos sociais 

primários, tornando, assim, o Estado cada vez menos responsável por seus deveres 

constitucionais. Conforme a autora, o documento parece deslegitimar a própria 

instituição pública como centro de atendimento à saúde e credenciar o espaço privado – 

seja a casa, a comunidade e/ou os familiares – como os responsáveis por essas funções. 

Nesse sentido, a privatização  

 
opera na articulação entre o uso ideológico dos conceitos de família e 

comunidade, como responsável pela saúde individual e coletiva, e na 

concomitância deslegetimação e desresponsabilização da instituição pública, 

como responsável pela saúde individual e coletiva
406

. 
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O segundo fundamento remete ao exame do Programa de Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde, os quais, na leitura da autora, também apontam para a 

privatização da saúde, uma vez que restringem sua universalidade. No âmbito dos 

programas são apresentadas duas ações, uma destinada a toda população e outra dirigida 

a grupos específicos (crianças, idosos, grávidas etc.). Diante disso, a autora enumera 

alguns limitadores dessa política. A primeira ação, direcionada a toda população, 

desdobra-se apenas no cunho informativo, não enveredando em práticas em saúde. A 

segunda presume intervenções clínicas que circunscrevem um grupo de pacientes de 

risco
407

. Por fim, a introdução do cartão SUS acaba por dificultar o atendimento do 

paciente sem a documentação, embora a negação a consulta ou qualquer tipo de 

assistência seja inconstitucional
408

. 

O último ponto refere-se à despolitização dos espaços de decisão política através 

da atuação de órgãos técnicos, uma vez que a NOB 01/96 minimiza o papel de 

deliberação dos conselhos e das Conferências quando cria a Secretaria de Ações de 

Saúde com a função de elaborar programas e tomar decisões políticas sem consultar os 

órgãos deliberativos. Naquele momento, a postura adotada pelo governo foi impor os 

programas criados pela Secretaria por meio do incentivo financeiros; assim, os 

municípios que adotassem as práticas recebiam mais repasses. Dessa maneira, o 

protagonismo técnico da Secretária de Ação de Saúde ultrapassava o lugar do sujeito 

político, demarcado pelos conselhos e Conferências. No limite, há uma despolitização 

das instituições públicas, uma vez que os órgãos deliberativos não vão deslegitimar 

políticas de saúde que transferem recursos para o município. Acresce-se a isso o fato 

dos membros dos conselhos e das conferências se sentirem desqualificados para 

questionar programas de técnicos
409

.  

Silvia Gerschman destaca que, ao mesmo tempo em que as Normas Básicas 

auxiliam na descentralização da saúde, elas também contribuem para alterações 

relacionadas ao padrão de assistência à saúde. Para tanto, a autora utiliza o exemplo do 

Programa de Saúde da Família, particularmente atento aos nichos de famílias mais 

carentes, desassistidas ou de baixo acesso, com práticas e serviços simplificados em 

detrimento de projetos ou ações de assistência integrada nos diferentes níveis e 

complexidade. Essas medidas prejudicariam o principio da universalidade do Sistema 
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Único de Saúde, uma vez que, em médio prazo, tendem a excluir a classe média do 

sistema, além de desestimular o investimento em recursos humanos, equipamentos e 

preservação do parque hospitalar do país
410

. 

Neste trabalho, alinho-me à tese levantada por Telma Menicucci de que as 

medidas tomadas pelo Estado convergiram para um sistema dual de saúde, e não para 

um direcionamento da privatização do setor público de saúde.  Contudo, as observações 

de Calipo sobre a NOB 01/96 são importantes para a confirmação desse cenário, ainda 

que a autora chegue a uma solução diferente, uma vez que as medidas pontuadas pela 

legislação de 1996 garantiram jurisprudência que iam de encontro aos postulados da 

Reforma Sanitária.  

Em março de 1997, o presidente da República e o Ministério da Saúde lançaram 

o Plano de Ações e Metas Prioritárias Para a Saúde, marcando esse ano como o ano da 

saúde, sinalizando um redirecionamento das diretrizes básicas para a assistência à 

saúde, uma vez que nesse documento constava a saúde como uma questão 

―necessariamente‖ associada à iniciativa privada. Acresce a isso o fato do documento 

vincular as ações para melhorar a qualidade dos serviços de saúde à inclusão da 

regulamentação e a fiscalização dos planos de saúde.  Além disso, o Ministério da 

Saúde publicizou abertamente seu questionamento quanto ao princípio da 

universalidade atrelada à gratuidade do Sistema Único de Saúde, defendendo o acesso 

ao sistema público a apenas à população mais carente. Por fim, nesse período, o 

Executivo encaminhou a Proposta de Emenda Constitucional 32-A ao Congresso, a qual 

previa a supressão do principio da universalidade do Sistema Único de Saúde. No 

entanto, a PEC foi rejeitada pelo relator e retirada da pauta logo em seguida
411

. 

No mesmo período, a Associação Médica Brasileira promoveu uma campanha 

de ―resgate da credibilidade dos serviços públicos de saúde‖, divulgada no Jornal da 

entidade, sob o título: AMB lança campanha de conscientização popular por melhores 

serviços públicos de saúde, para marcar sua posição de insatisfação com a posição de 

negligência instalada no Estado diante do serviço público de saúde
412

.  

A questão da regulamentação de planos e seguros privados entrou na agenda 

governamental prioritariamente a partir da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) do Ministério da Fazenda que, desde 1989, passou a propugnar uma 
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normatização para o setor. A principal preocupação da SUSEP era regular os aumentos 

dos valores dos planos e aumentar a arrecadação de impostos sobre operações 

financeiras, provenientes da natureza filantrópica de muitas das empresas. Neste 

período, a Associação Brasileira de Empresas de Medicina de Grupo (ABRAMGE) se 

posicionou contra a SUSEP, uma vez que, segundo a ABRAMGE, essa transformação 

das empresas de saúde em segurados resultaria na monopolização e na redução do 

escopo de produtos ofertados
413

. 

Ademais, contribuíram para a intensificação dos debates sobre a regulamentação 

da saúde suplementar as constantes negações dos planos e seguros a coberturas de 

pacientes em grupo de riscos (soropositivos, idosos, gestantes de risco), somadas às 

intervenções das operadoras de saúde no tratamento dos pacientes e na autonomia dos 

profissionais da saúde, assim como a reação de alguns governos estaduais que 

formularam normas de controle do fluxo de pacientes privados aos estabelecimentos 

públicos baseado na cobrança de atendimento prestado. Por fim, gestores do sistema 

público passaram a propor o ressarcimento pelos atendimentos aos usuários de seguros 

e planos de saúde. Diante dessas ocorrências, emergiu uma coalizão de interesses 

formada por diferentes atores voltados à necessidade de se criar uma legislação que 

regulasse o setor. Além disso, a crise da Golden Cross, líder do segmento de assistência 

médica suplementar, foi responsável por iniciar um movimento em prol da legislação
414

.  

Órgãos de defesa do consumidor, entidades médicas e associações de portadores 

de patologias também favoráveis à ABRAMGE iniciaram uma forte campanha para 

garantir a cobertura assistencial ampla por parte de planos e seguros de saúde. Nessa 

ocasião, o Conselho Federal de Medicina protocolou a resolução de número 1.401, a 

qual definiu que as empresas cooperativas que operassem prestando serviço direto ou 

intermediando serviços médico-hospitalares seriam obrigadas a garantir o atendimento a 

todas as doenças listadas pelo Código Internacional de Doenças da Organização 

Mundial da Saúde. A posição do CFM demarcou a insatisfação desse grupo médico 

com as operadoras privadas e proporcionou a publicização do tema. Com a grande 

visibilidade pública que a temática galgou na mídia brasileira, ela foi logo inserida na 

agenda do Legislativo de 1991; dessa forma, o primeiro projeto de lei versando sobre 

obrigações e limitações dos planos de assistência médica privada foi elaborado
415

. 
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Contudo, o debate na Câmara dos Deputados apenas se desenvolveu no ano de 

1994, a partir do Projeto de Lei 4.425, o qual versava sobre a proibição da exclusão de 

cobertura de despesas com tratamento de determinadas doenças em contratos que 

assegurassem atendimento médico-hospitalar pelas empresas privadas de seguro-saúde 

ou similar. O início do debate no parlamento não foi ocasional, no ano de 1994. De fato, 

ele expressava um momento de crescimento expressivo da população coberta por planos 

e seguros privados, como o gráfico demostra. 

 

Gráfico 1 – Percentual de cobertura por planos e seguros privados de saúde, 

1987 – 2008. 
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Após o PL 4.425 passar pela Comissão de Defesa do Consumidor e Minorias e 

pela Comissão de Seguridade Social e Família e ser objeto de substitutivos, no ano de 

1996 foi elaborada uma Comissão Especial para analisar e dar um parecer sobre o 

projeto. Paralelamente, o Ministério da Saúde enviou ao Legislativo um segundo projeto 

sobre o tema, pontuando a participação mais efetiva da pasta, a qual até então se 

restringia à cobrança pelo ressarcimento ao SUS. Naquele momento, o Ministério da 
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Saúde passou reivindicar a fiscalização da assistência à saúde suplementar e a sua 

inclusão no Conselho Nacional de Seguros Privados, defendendo o CNSP como a arena 

reguladora da saúde privada – ainda que fosse função do Conselho Nacional de Saúde 

deliberar e fiscalizar políticas de saúde no Brasil. A postura inicial adotada pelo 

Ministério da Saúde demostrava como a pasta trataria a saúde suplementar, ou seja, a 

partir do viés econômico, separando-a da assistência pública, acrescido da exclusão do 

Conselho Nacional de Saúde do jogo de regulamentação de saúde privada
416

.  

A Comissão Especial na Câmara dos Deputados para debater a regulamentação 

dos planos e seguros de saúde funcionou entre outubro de 1996 a março de 1997, 

dividida em 12 sessões públicas, com a participação de representantes de diferentes 

setores interessados. Coube ao Conselho Federal de Medicina representar os médicos 

ligados ao mercado. Naquele momento, o CFM se posicionou contra qualquer tipo de 

mecanismo de exclusão de procedimento ou discriminação para o acesso à assistência 

privada. Dessa forma, o Conselho assumiu a postura defendida pelos usuários de ser 

contrário às restrições de cobertura, à carência e a limitação de procedimentos. Além 

disso, sugeriu o credenciamento universal dos profissionais, assegurando, assim, a livre 

escolha pelos usuários – pauta assumida pelo grupo em detrimento da prática utilizada 

pelas operadoras de saúde. Por último, propôs o fim da renúncia fiscal decorrente da 

dedução dos gastos com planos de saúde e símiles no Imposto de Renda
417

. 

O debate na Câmara dos Deputados foi pautado por dois parâmetros; o primeiro, 

marcado por disciplinar as relações contratuais entre as operadoras e seus usuários; o 

segundo, assinalando exigências para a constituição e o funcionamento das operadoras, 

indicando seus órgãos fiscalizadores com o intuito de assegurar sua capacidade 

econômico-financeira. Entre os autores que participavam da discussão na Câmara, a 

temática da regulamentação governamental não provocava tanta polêmica, ainda que 

alguns divergissem. Por outro lado, o debate sobre a regulamentação dos conteúdos dos 

contratos foi acirrado; boa parte das operadoras, governo – representado pela SUSEP – 

e hospitais defendiam que tal medida seria uma intromissão indesejável no mercado e 

no direito e à livre escolha dos usuários. Estava em voga o embate da noção da saúde 

como direito contra a livre concorrência na produção de assistência à saúde
418

. 
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Se como direito a integralidade da assistência é um principio, na oferta pelo 

mercado essa noção é subordinada à logica mercantil da produção de serviços 

em um mercado em que, pelo lado dos produtores, prevalece a seleção de 

riscos, com o objetivo de diminuir custos, e, pelo lado dos compradores, a 

escolha definida em razão da disponibilidade financeira
419

.  

 

Em ata do Conselho Nacional de Saúde, de seis de março de 1996, Antônio 

Nassif, representante das entidades médicas
420

 no Conselho e relator do tema de planos 

e seguros de saúde no CNS, emitiu parecer desfavorável à proposta em substituição ao 

projeto de lei número 4425, uma vez que ele era prejudicial ao usuário, contemplando 

os interesses de grandes grupos bancários e instituindo a exclusão de procedimentos na 

cobertura de planos de saúde e convênios. Nassif era favorável que o Ministério da 

Saúde desempenhasse a função de órgão responsável pela normatização dos Planos de 

Saúde. Acrescentou que era intenção da AMB iniciar o debate sobre o assunto, 

solicitando ao Secretário Executivo do Ministério da Saúde a entrada da associação no 

grupo de trabalho. Além disso, ratificou a necessidade de normatizar essa agenda a fim 

de atender ao interesse do usuário
421

.  

Em reunião de oito de maio de 1996, o conselheiro Carlos Alberto Kamora 

Vieira leu o parecer da Comissão do Conselho Nacional de Saúde sobre a 

regulamentação dos planos e seguros de saúde, aprovada na Câmara dos Deputados, de 

acordo com o relatório a emenda do deputado Iberê Ferreira 

 

contempla [...] exclusivamente os interesses das seguradoras. Na sua 

elaboração, deixou de ouvir por completo os representantes dos maiores 

interessados, os usuários. Elaborou seu substitutivo ignorando o papel 

deliberativo e fiscalizador dos Conselhos de Saúde e centralizou discussões, 

poder de fiscalização e regulação do CNSP/SUSEPS, cuja composição 

(proposta) é claramente das seguradoras e medicina de grupo‖. O Plenário 

decidiu suprimir os parágrafos 6º e 9º do texto original e modificar o 7º para a 

seguinte redação: ―A fixação de carências, a cobertura universal, a livre 

escolha e o credenciamento universal exigem soluções administrativas e 

legais, para viabilizar a sua operacionalização e impedir a fraude, portanto 

precisam ser melhor discutidos‖. No entanto, o Parecer teve o seu conteúdo 

preservado. O Parecer afirmou que a emenda aprovada na Comissão de 

Seguridade Social ―ignora as propostas de livre escolha e credenciamento 

universal dos médicos, deixa ao critério dos interesses econômicos a 

cobertura de situações de risco, doenças crônico-degenerativas e contempla 

livre fixação de carências e planos com restrição, desde que obtida a anuência 

do usuário‖. Após tecer outras considerações, entre as quais a de que o SUS 
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―tem o direito e o dever de opinar sobre a autorização de funcionamento e 

regulamentação dos seguros-saúde (...)‖, o Parecer terminou por propor a 

rejeição pelo Conselho Nacional de Saúde ao substitutivo do Deputado Iberê 

Ferreira
422

. 

 

No dia três de julho de 1996, a comissão de conselheiros do Conselho Nacional 

de Saúde analisou o anteprojeto de lei do Ministério da Saúde, de regulamentação dos 

planos e seguros privados de assistência à saúde. O fato ocorreu em audiência pública 

no Conselho, coordenada por Mário Scheffer (pesquisador e sanitarista), da qual 

participou o representante das entidades médicas, Antonio Nassif, que destacou, dentre 

outros pontos, que o anteprojeto não consistia em uma proposta de assistência à saúde, 

visto que i) limitaria a prestação de assistência médica, não garantindo, assim, os 

cuidados oferecidos pelos conjuntos dos profissionais de saúde; ii) não monitorava os 

reajustes abusivos dos preços das mensalidades, mantendo aumento por faixa etária; iii) 

criaria o plano padrão, que instituiria o sistema de exclusão; iv) iria de encontro ao 

Código de Defesa do Consumidor; v) articularia com o Ministério da Fazenda a 

fiscalização das empresas de planos e seguro-saúde, que ficam independentes de 

qualquer controle por parte do SUS e do Ministério da Saúde; vi) manteria sob controle 

das empresas o direito de credenciar pessoas jurídicas (hospitais, clínicas e laboratórios) 

e pessoas físicas (médicos e outros profissionais de saúde), sem que tivessem qualquer 

garantia trabalhista. Logo, a proposta do Ministério da Saúde não contemplava os 

interesses de diversos setores representados pelo Conselho, sendo rejeitada pelo grupo, 

que delegou à Comissão de Avaliação a tarefa de elaborar um projeto alternativo ou 

substitutivo ao anteprojeto do Ministério da Saúde a ser apresentado e discutido 

futuramente junto à plenária do CNS
423

.  

O conselheiro Jocélio Drummond, representante da Central Única de 

Trabalhadores (CUT), propôs que a Comissão de Avaliação aperfeiçoasse o anteprojeto 

do Ministério da Saúde, delegando-lhe a função de construir uma proposta substitutiva. 

Nesse trabalho, a Comissão de Avaliação agregaria propostas e sugestões apresentadas 

pelos segmentos sociais na Audiência Pública, pelo Plenário do CNS e aquelas enviadas 

posteriormente à Comissão. Ao final o plenário aprovou a proposta do conselheiro 

Drummond
424

. 
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Naquele momento havia uma forte pressão da mídia e do governo federal para 

aprovação da legislação; este, inclusive, anunciava editar uma Medida Provisória sobre 

a temática, caso o prazo não fosse cumprido. A Comissão na Câmara dos Depurados 

não publicou um parecer sobre a regulamentação em tempo hábil e, por conseguinte, a 

matéria foi levada a Plenário. A fim de formalizar um consenso entre as diferentes 

frentes, ficou estabelecida uma comissão informal com diferentes atores, entre eles 

representantes de usuários, entidades e parlamentares, os quais elaboraram um relatório 

acatado pelo relator do projeto, deputado Pinheiro Ladim, do PMDB
425

.  

Na reunião do dia cinco de dezembro de 1996: 

 

Conselheiro Nassif [...] relatou o trabalho da Associação Médica Brasileira – 

AMB, ressaltando a luta contra os planos e seguros de saúde, que contribuiu 

para a formulação da proposta do CNS visando à regulamentação da 

atividade. Anunciou o início de campanha da AMB para esclarecer a opinião 

pública sobre a situação salarial do médico do SUS. Explicou que é 

fundamental que a população deixe de ver o médico como ―o vilão‖ da crise 

do setor saúde. Outra campanha da AMB anunciada pelo Conselheiro visará 

contribuir para a solução do problema da assistência aos usuários 

desassistidos pela rede pública de saúde, ao mesmo tempo em que buscará 

resgatar a credibilidade dos serviços públicos de saúde
426

. 

 

A resistência de determinadas modalidades da assistência médica suplementar e 

entidades de consumidores aos valores defendidos pela ala econômica estatal não 

impediram a manutenção do posicionamento do Deputado Pinheiro Landim, então 

favorável às restrições de cobertura e à entrada do capital estrangeiro no segmento e a 

regulamentação através do Ministério da Fazenda. De acordo com o deputado, o projeto 

substitutivo conciliava os interesses dos consumidores e o avanço do mercado de 

seguros e planos de saúde. Em setembro de 1997, seu projeto foi aprovado na Câmara 

Federal por 306 votos a favor, 100 contra e três abstenções
427

. 

A aprovação suscitou críticas por parte dos usuários e profissionais de saúde. O 

Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira divulgaram sua 

insatisfação com o projeto de lei apresentado na Câmara e no Senado, questionando a 

manutenção da SUSEP como órgão fiscalizador e a manutenção das restrições de 

cobertura. Nesse sentido, os conflitos em torno da legislação foram reabertos, colocando 

parte dos hospitais, Unimeds e médicos a favor dos princípios de defesa do consumidor 
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e outra parte de grupos que operam o setor da saúde próximo ao Ministério da Fazenda. 

O impasse finalmente foi resolvido com a entrada do novo ministro da saúde, José 

Serra
428

: 

 

O acordo proposto pelo novo Ministro da Saúde remetia fundamentalmente 

aos seguintes pontos da pauta de debates sobre a regulamentação: 1) 

ampliação de coberturas para eventos e procedimentos através de planos 

segmentados por regime assistencial. Ou seja, planos sem restrições de 

cobertura para qualquer problema com resolução ao nível ambulatorial ou 

hospitalar, dependendo do contrato assistencial, ou ainda os que abrangem 

ambos regimes. 2) compromisso de revisão da exclusão de transplantes de 

órgãos; 3) nova redação para o aumento do preço dos planos para as pessoas 

acima de 60 anos; 4) compromisso de revisão dos termos para a cobertura de 

doenças e lesões pré-existentes; 5) definição do Ministério da Saúde como 

instituição responsável pela regulamentação dos aspectos assistenciais e a 

Susep pelos aspectos econômico-financeiros com poder de veto recíproco. 

Por outro lado, o Ministro solicitou o respaldo do Senado para a aprovação de 

itens polêmicos como a permissão para a entrada do capital estrangeiro, os 

valores para o ressarcimento ao SUS, e a definição de prazos de permanência 

no plano para manutenção de cobertura para aposentados e desempregados. 

A combinação entre mudanças favoráveis a ampliação de coberturas e 

manutenção de requisitos concernentes às regras de competição entre 

operadoras logrou estabelecer o consenso necessário para a aprovação 

imediata da legislação referente à regulamentação da assistência médica 

suplementa
429

. 

 

A fim de agilizar o processo de aprovação da Lei, foi acordada, entre governo, 

órgãos de defesa dos consumidores e os profissionais da saúde, a aprovação de uma 

Medida Provisória, na qual o Executivo alteraria pontos divergentes entre as frentes. 

Uma das pautadas a serem tratadas na MP seria a definição do Ministério da Saúde 

como órgão regulador no âmbito das demandas assistenciais e o SUSEP como instância 

responsável pelo caráter econômico. Assim, no dia 5 de junho de 1998 a Lei 9.656 foi 

aprovada no Senado, com poucas alterações se comparada com o projeto da Câmara, e 

dois dias depois o presidente da República editou a Medida Provisória de número 1.685. 

A MP estabeleceu mudanças na trajetória de regulamentação, realçando a força do 

Executivo sobre o Legislativo, uma vez que se instituiu o Conselho Nacional de Saúde 

Suplementar (CONSU), com a função de regulamentar as questões assistenciais e 

financeiras do setor, mantendo o Conselho Nacional de Seguros Privados como locus 

responsável pelos assuntos econômico-financeiros
430

. 
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No mesmo dia em que a Lei de Planos e Seguros Privados foi aprovada no 

Senado, o ministro da saúde José Serra esteve no Conselho Nacional de Saúde 

defendendo a legislação: 

 

Apresentei no Senado Federal uma posição -, que não é exatamente a do 

Conselho, embora tenha convergido mais que as posições anteriores do 

próprio projeto aprovado pela Câmara dos Deputados - e atualmente estamos 

negociando, em nome do Governo, na Comissão de Assuntos Sociais, devem 

ser votadas hoje pela manhã algumas posições, e por delegação do Presidente 

assumi, desde que tomei posse, esse processo que até então não estava 

exatamente sendo coordenado pelo Ministério da Saúde. [...] Pode não ser 

suficiente, não resolver alguns problemas, mas tem dispositivos que são 

fundamentalmente positivos. [...]. É evidente que deveria estar centrado no 

Ministério da Saúde. [...] E na verdade, o que se fez foi estranho, por que 

ficou uma Câmara, dentro da SUSEP. Isso também deve ser modificado, 

porém não podemos suprimir no projeto que lá está, senão, não fica nada
431

. 

 

Assim como pontua o modelo teórico de Kingdom
432

, a temática da 

regulamentação dos planos e seguros de saúde atingiu o patamar de agenda para o 

governo quando três fluxos - problema, solução e política - convergiram. Nesse sentido, 

o assunto tornou-se um problema no cenário brasileiro, sobretudo, a partir da 

Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda que, desde 1989, 

passou a propugnar uma normatização para o setor. Neste momento a principal 

preocupação da SUSEP era regular os aumentos dos valores dos planos e elevar a 

arrecadação de impostos sobre operações financeiras, prejudicada pela natureza 

filantrópica de muitas das empresas. A solução para o problema da regulamentação do 

setor privado começou a ser construída na Câmara dos Deputados com Proposta de Lei 

4.425, no ano de 1994. Naquele período havia um humor nacional favorável a 

introdução da agenda, devido às constantes negações dos planos e seguros a coberturas 

de pacientes em grupo de riscos (soropositivos, idosos, gestantes de risco), somadas às 

intervenções das operadoras de saúde no tratamento dos pacientes e na autonomia dos 

profissionais da saúde, garantindo o apoio de diversos setores para a regulamentação 

nesse setor. Contudo, a aprovação da lei só se efetivou quando houve mudança de 

pessoal no próprio governo, com a entrada do ministro José Serra, cuja articulação 

política facilitou a aprovação da legislação. Serra negociou com os atores divergentes a 

aprovação da lei e publicaria uma Medida Provisória, na qual o Executivo alteraria 

pontos divergentes entre os opositores.  

                                                 
431

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Ata da 76 Reunião Ordinária. Brasília, DF. 6 mar. 1998. p. 

10.  
432

 KINGDOM, J. Agendas, alternatives, and Public Policies. 3 ed., New York: Harper Colins, 2003. 



 

176 
 

O processo de regulamentação de planos e seguros privados foi deslocado do 

Legislativo para o Executivo, a partir da edição e reedição de sucessivas Medidas 

Provisórias. Até o ano de 2001 foram promulgadas 44 MPs, tendo o processo de 

regulamentação se consolidado por meio das resoluções do CONSU e, a partir de 1999, 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
433

. 

A primeira Medida Provisória que modificou a Lei 9.565 remeteu a uma 

regulamentação bipartite, dada a separação das funções em duas instâncias, 

equiparando, assim, a participação do Ministério da Saúde àquela da pasta da Fazenda; 

porém o status da saúde suplementar como produto não foi alterado. O padrão híbrido 

de regulamentação, por seu turno, não se mostrou viável, devido às sobreposições de 

funções entre o CONSU e o CNSP; a fim de solucionar o entrave, uma nova Medida 

Provisória foi editada: o CONSU passava a exercer função estritamente reguladora e 

deixava de ser vinculado à pasta da Saúde, tornando-se um órgão interministerial, 

subordinado à Casa Civil. A nova alteração institucional creditou ao CONSU finalidade 

de deliberação máxima; contudo, paralelamente era criada uma agência reguladora pelo 

Executivo
434

.  

A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi uma forma de sanar os 

entraves originados pela estrutura institucional dupla e em sintonia com a reforma do 

Estado que vinha se instalando em outros Ministérios. Nesse sentido, por Medida 

Provisória, em 1999 foi criada a ANS, em seguida transformada na Lei 9.961, em 

janeiro de 2000
435

. 

A Agência está subordinada ao Ministério da Saúde, remetendo à concepção de 

regulação pela pasta da Saúde. Aquela detém autonomia administrativa, financeira, 

técnica, patrimonial e de recursos humanos, com mandado fixo de seus dirigentes. Até a 

criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de assistência à 

saúde estavam sujeitas exclusivamente à estrutura regulatória do Sistema Nacional de 

Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados. No ano de 1998, foi 

criada a Câmara de Saúde Suplementar, órgão do CNSP, responsável por regulamentar 

as atividades das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde, a partir 

da participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade, que 

protagonizam as relações no setor. Quando fundada a ANS, a Câmara de Saúde 
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Suplementar passou a ser um órgão da ANS, assumindo função consultiva. 

Paralelamente à criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no ano de 1999, 

foi constituída a Diretoria Colegiada da ANS, com o intuito de promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, sendo composta exclusivamente 

por cinco diretores, todos eles escolhidos pelo Ministério da Saúde, após aprovação do 

Senado. 

A criação da ANS insere-se num contexto de reformas institucionais em curso. 

As primeiras Agências Reguladoras (AR) foram criadas em meio às tentativas de 

reforma do Estado, na segunda metade da década de 1990. Conforme os propósitos da 

reforma, sua atuação deveria desenvolver-se em três níveis. Um primeiro nível 

estratégico, encarregado de formular, supervisionar e analisar a implantação das 

políticas públicas. Um segundo nível designado pela realização das políticas exclusivas, 

como regulação, fiscalização, segurança e previdência básica. Neste segundo nível se 

situariam as Agências Reguladoras. Finalmente, num terceiro nível estariam presentes 

as funções não exclusivas do Estado, nas quais bens e serviços públicos podem ser 

fornecidos por organizações estatais, associações sem fins lucrativos e mesmo empresas 

privadas, sujeitas ao controle social
436

.  

A criação de tais agências foi motivada tanto para a fiscalização da qualidade 

dos serviços quanto para a execução de metas definidas nos contratos com as 

respectivas operadoras. As agências reguladoras ditas de ―primeira geração‖, criadas em 

1996 e 1997, são atuantes em setores da infraestrutura. Trata-se da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). As agências de ―segunda geração‖ seriam aquelas 

criadas em 1999 e 2000, mais ligadas a setores em que há características competitivas 

no mercado: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar. As agências classificadas como de ―terceira geração‖ são a 

Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional 

do Cinema (ANCINE), todas criadas no período de 2000 e 2001
437

.  

Para João Boaventura Branco de Matos, assim como a reforma do Estado 

brasileiro ainda é uma obra inacabada em diversos aspectos, as ARs encontravam-se em 

mesma situação, uma vez que elas também estão em construção, situando-se entre as 
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esferas da influência privada e pública, equilibrando interesses dos atores e coordenando 

ações do Estado no sentido de garantir o interesse público e expandir os mecanismos de 

transparência e eficiência
438

.  

Iniciativas para o andamento de tal construção foram percebidas em pelo menos 

dois momentos do governo Lula, embora eles se distanciassem da perspectiva que 

orienta a formação de agências reguladoras sob diversos aspectos, sobretudo a 

atribuição de papel de destaque ao setor privado no provimento de diversos serviços, 

cabendo ao Estado o papel de fiscalização e regulação. Uma primeira iniciativa de 

destaque foi o Projeto de Lei (PL) nº 3.337, do ano de 2004, que demonstra o interesse 

do governo de aperfeiçoar o modelo das ARs a fim de ―corrigir as lacunas decorrentes 

do ineditismo dessas entidades no ordenamento da Administração Pública Federal‖.  

Nas palavras da então Ministra da Casa Civil: ―A questão fundamental é que as agências 

são criadas, na verdade, num vazio prévio de definições legais e institucionais. É como 

se as agências tivessem de suprir tudo o que estava faltando‖ 
439

. 

Cinco anos mais tarde, em 2009, a PL das ARs já somava 165 propostas de 

emenda. Até mesmo por parte das próprias agências reguladoras houve mobilização no 

sentido de propor ajustes para o PL do Executivo. Contudo, com a eclosão da crise 

financeira internacional e seus impactos sobre o ritmo do crescimento brasileiro, 

especialmente no ano de 2009, que exigiram maior concentração em iniciativas de curto 

prazo, a decisão das ARs foi deixada de lado
440

: 

 

Diferentemente das outras agências que se voltaram para a formação e a 

diversificação de mercado, a ANS tinha a intenção de constituir mecanismos 

estatais de fiscalização e controle de preços, corrigir ―falhas do mercado‖ e os 

problemas nas condições contratuais e preservar a competitividade do 

mercado, contribuindo para a sustentabilidade das empresas e gerando 

incentivos que beneficiassem os consumidores
441

.  

 

Dessa forma, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi 

amplamente estimulada pelos anseios de investimento do mercado internacional na 

saúde brasileira. Ela conduziu, por um lado, à criação de um regimento próprio para o 

investimento do capital estrangeiro neste serviço e, por outro, ao nivelamento dos 

atendimentos, preços e procedimentos oferecidos pelos seguros e operadoras aos 
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pacientes. A agência foi instituída como um recurso para regular o investimento externo 

neste serviço, e neutralizar organizações que tendiam a criar monopólios no mercado 

brasileiro, além de favorecer a fiscalização da evasão fiscal, proveniente do status 

filantrópico. Objetivava também, homogeneizar os contratos de planos e seguros de 

saúde e ampliar a cobertura de assistência
442

. 

No limite, a ANS tinha por objetivo corrigir falhas e organizar o mercado: 

 

a regulação por meio do mecanismo institucional de agência reguladora 

independente, entendida no âmbito da nova gestão pública como capaz de 

impedir a captura do Estado pelos interesses privados, foi vista como a 

possibilidade de obter maior convergência entre diversos interesses afetados, 

de forma a obter ganho tanto para os diversos operadores do mercado quanto 

para os consumidores – ou seja, a política regulatória foi vista como geradora 

de um virtuoso jogo de soma positiva
443

. 

 

A ANS foi responsável por estabelecer um padrão de disputa, procedimento e 

transação para o exercício das operadoras, dos seguros de saúde, dos prestadores e 

usuário. Por isso sua criação foi defendida pelos grupos médicos, os quais almejavam 

ter sua relação com as operadoras e seguradoras legislada e protegida. 

Paralelamente à criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Conselho 

Nacional de Saúde permaneceu exercendo sua função oficial de deliberar e fiscalizar 

políticas de saúde no Brasil. Dessa forma, as reuniões no Conselho prosseguiram 

tentando emplacar pautas sobre a regulamentação da saúde privada, embora o espaço 

tenha sofrido um esvaziamento dos representantes do setor privado
444

, os quais foram 

deslocados para a ANS. Acrescido de um problema estrutural do CNS que não tinha 

força política para transformar suas demandas em agendas, gerando certo desconforto 

entre os seus membros pelo desprestigio que do locus no cenário nacional
445

. Conforme 

Ligia Bahia, uma dos grandes problemas estruturais do CNS é o de representação; 

justificada, primeiro, pela a ausência de representantes de órgãos governamentais, dada 

a baixa participação de outros ministérios; segundo, pela baixa representatividade da 

sociedade civil e dos prestadores e gestores do sistema de saúde representados. Por 

outro lado, as entidades empresariais são representadas por conselheiros influentes, os 
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quais comparecem às reuniões e trabalham como veto players ―seja em função de sub-

representação, seja em razão de suas dificuldades de participação em instâncias de 

democracia direta. Terminam assim deixando de polemizar em torno de valores e 

projetos políticos‖ 
446

.  

Em sintonia com a tese de dualidade do sistema, defendida por Menicucci, a 

regulamentação dos planos de saúde e a criação da ANS, em 1999, representaram um 

momento importante na trajetória do sistema de saúde brasileiro após as definições da 

Carta de 1988. Eles consagram a segmentação que subsistia sob o arranjo que a 

Constituição definira, dando-lhe agora uma dimensão institucional. É certo que muitas 

disposições associadas aos direitos dos usuários dos planos foram e têm sido 

contempladas em diversos momentos do processo de regulamentação, em especial em 

arenas como o parlamento. Todavia, um elemento decisivo das definições tomadas ao 

final do século XX foi a reafirmação da natureza dos seguros de saúde como um 

negócio, aberto inclusive ao capital estrangeiro. Por outro lado, ainda que a regulação 

do setor tenha sido retirada da SUSEP, agência responsável pelo segmento de seguros 

privados em geral, e transferida para a área da saúde, isto se fez com a redução do 

alcance da principal arena decisória do sistema único de saúde, o Conselho Nacional de 

Saúde, por via da criação da Agência Nacional de Saúde. Cristalizava-se, assim, um 

arranjo comum aos sistemas liberais, nos quais cabe ao Estado, por via de agências 

específicas, papel exclusivamente regulador dos serviços prestados por agentes 

privados, com acesso definido pelo mercado. A diferença da situação brasileira é que tal 

arranjo se superpõe ao sistema público, que permanece aberto a todos os cidadãos, e não 

só a públicos vulneráveis. 

A análise da trajetória do SUS durante a década de 1990 e o desvio do percurso 

da Reforma Sanitária culminando na dualidade do sistema público se fizeram 

necessários neste trabalho para compreender o cenário que emergem a legislação de 

Planos e Seguros de Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob a 

perspectiva dos grupos médicos ligados à Associação Médica Brasileira e ao Conselho 

Federal de Medicina. Naquele período, diante do crescimento do mercado de planos e 

seguros de saúde, ocorreu um aumento das denúncias de diferentes frentes sobre a 

ausência de uma legislatura que regulamentasse as relações entre usuários, prestadores e 

operadoras de saúde, assim, para solucionar esse problema a Lei 6.565 foi homologada. 
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Contudo, a legislatura não sanou todos os impasses entre os atores envolvidos, por isso 

um ano depois foi criada a ANS com o intuito de estabelecer um padrão de disputa, 

procedimento e transação para o exercício das operadoras, dos seguros de saúde, dos 

prestadores e usuários. Esses dois momentos inauguram novas regras para os contratos 

entre médicos e operadoras, as quais foram denunciadas pelas entidades médicas como  

―abusiva‖, ―incompleta‖ e ―responsável por interferir na autonomia médica‖. Nesse 

sentido, o bloco médico, pautado pela temática que era preciso ―disciplinar o setor‖ - , 

uma vez que, segundo ele, havia uma brecha na legislatura que permitia as operadoras 

pressionarem os médicos exigindo produtividade em detrimento ao bom atendimento - 

iniciaram uma mobilização para assegurar um arcabouço jurídico que regulasse a 

contratualização entre prestadores e empresas de saúde. 

 A perda da autonomia médica diante da consolidação do modelo privado de 

saúde foi observada no livro Accidental Logics: The Dynamics of Change in the Health 

Care Arena in the United States, Britain and Canada, de Carolyn  Tuohy. Na ocasião a 

autora pontou que a autonomia clínica e a influência política geral da profissão médica 

foi melhor protegida quando este grupo esteve circunscrito no Estado do que na briga 

com o mercado.  Assim, nos anos de 1990 houve um declínio do poder médico nos 

EUA juntamente com a consolidação da vasta gama de sistemas organizacionais 

englobada sob o Managed Health Care. Naquele momento, os grupos médicos tiveram 

que lidar com os interesses das grandes organizações que criaram novas formas de 

inserções do médico na medicina privada lucrativa e novos métodos de pagamento, 

ambos pautados pela redução de custos
447

. No caso brasileiro, a expansão dos planos 

privados emergiu como um novo dilema para a autonomia profissional, na perspectiva 

da categoria médica. Se na Constituinte a ―ameaça‖ vinha do Estado e foi contornada 

com o arranjo dual que prevaleceu. Ao final da década de 1990, a ameaça percebida 

vinha dos planos de saúde.  

 

5.2 O lobbying do grupo médico: a mobilização em torno da contratualização entre 

prestadores e empresas de saúde 

 

Diante do desprestígio do Conselho Nacional de Saúde, os grupos médicos 

optaram por ocupar outros loci, ainda que representantes da Associação Médica 
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Brasileira e do Conselho Federal de Medicina tenham continuado a frequentá-lo. A 

ocupação da Câmara de Saúde Suplementar, ligada à Agência Nacional de Saúde, 

também foi infrutífera, seja pelo seu caráter consultivo, seja pela pressão exercida pelas 

operadoras de planos e seguros de saúde. Nesse sentido, os grupos médicos adotaram a 

postura de aproximação ao Congresso Nacional, na tentativa de ter suas pautas 

atendidas diretamente pelo Legislativo, além do evidente benefício da publicização de 

suas pautas.  

Assim como identifiquei o protagonismo dos blocos médicos na definição do 

Sistema Único de Saúde, no que se refere à permissão para o exercício liberal, e, por 

assim dizer, na mobilização pela autonomia da profissão médica, fora da gerência do 

SUS, assinalo aqui a estratégia utilizada por esses grupos para assegurar a prática da 

medicina sem interferência dos planos e seguros privados, quando suas demandas serão 

pautadas pela regulamentação da contratualização entre médicos e operadoras de planos 

de saúde.  

No ano de 2000 a Associação Médica Brasileira transferiu a sede da entidade 

para Brasília para ―discutir e acompanhar projetos da área da saúde‖, e fomentar uma 

―atuação permanente‖ junto aos parlamentares
448

: 

 

 ―A inauguração deste escritório é a concretização de um grande sonho de 

toda a classe médica. Estamos aqui para colaborar com a política de saúde do 

país, participar de todos os projetos ligados ao setor", disse o presidente da 

AMB, Eleuses Paiva, em seu discurso. Edson Andrade, presidente do 

Conselho Federal de Medicina, destacou a importância da proximidade da 

AMB em Brasília, o centro das decisões do país. ―Inauguramos um momento 

de união, de uma proposta unificada dos médicos para a sociedade. Estar em 

Brasília é mais que um gesto de mudança, é olhar para o Brasil com uma 

dimensão maior. É estar perto daqueles que têm o poder de interferir na saúde 

e nas condições dessa sociedade", destacou em seu pronunciamento
449

. 

 

A sede da AMB em Brasília era o primeiro passo para estreitar o laço das 

entidades médicas como o Legislativo, com o objetivo de acompanhar o debate sobre os 

temas que remetiam aos grupos médicos, acrescido de um contato mais frequente com 

os líderes políticos, especialmente da Frente Parlamentar da Saúde
450

, na Câmara e no 
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Senado, ou nas Comissões permanente voltadas para as áreas sociais. De acordo com o 

presidente da AMB, os problemas enfrentados pelos grupos médicos e pela sociedade, 

no que diz respeito ao atendimento à saúde, poderiam ser evitados caso os grupos 

médicos estivessem mais mobilizados e presentes nos centros da decisão política. Para 

tanto, foi criada uma assessoria parlamentar, uma vez que os assessores permitiriam ao 

CFM e a AMB tratar com mais desenvoltura a relação entre a comunidade médica e o 

Legislativo
451

. 

 

Para o presidente do CFM, Edson de Oliveira Andrade, a partir da atuação da 

assessoria parlamentar as entidades médicas terão maior acesso à tramitação 

de projetos de interesse da classe no Legislativo, opinando, avaliando ou 

participando dos debates nas comissões próprias para evitar que os 

profissionais sejam surpreendidos com decisões que não atendam suas 

expectativas, ou imperfeições, como a que ocorreu com a legislação que 

regulamentou a atuação dos planos de saúde - que cuidou mais da relação 

entre empresa e usuário e menos do médico, peça fundamental nesse 

processo
452

.  

 

No ano de 2000 foi criada a Comissão de Assuntos Políticos (CAP), espaço 

instituído pelas entidades médicas com o objetivo de criar um discurso único do 

Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Federação 

Nacional de Médicos sobre os projetos de lei em andamento referente à área da Saúde, a 

fim de analisar e elaborar pareceres sobre os PL que estavam tramitando no Congresso 

Nacional; além disso, é de interesse da CAP participar ativamente das audiências 

públicas nos órgãos reguladores e do Poder Executivo, ―em busca da defesa do interesse 

público e da boa medicina‖. Para tanto, as câmaras técnicas das entidades médicas e das 

associações garantem a elaboração de conhecimento para influenciar os PLs, por meio 

do assessor parlamentar atuante junto ao parlamentar e/ou relator da proposta. 

Esporadicamente, a Comissão publica a Agenda Parlamentar da Saúde, com a listagem 

das Propostas de Leis atinentes ao universo dos médicos. Na edição de 2007, Alceu 

Pimentel, representante do CFM na Comissão, pontuou que a união entre AMB, CFM e 

FENAM enriquece os trabalhos e fortalecerá o posicionamento do grupo. ―Esta união 

abrirá ainda mais portas, favorecendo o ‗lobby‘ saudável que já iniciamos em defesa da 
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medicina e da saúde‖ 
453

. Na última edição disponível, em 2013, 200 Propostas de Lei 

remetiam direta ou indiretamente aos médicos e a suas relações com os pacientes; 

dessas, 72 PLs foram consideradas relevantes e estavam sob acompanhamento constante 

da CAP
454

.  

A mobilização política foi uma demanda corrente entre as entidades médicas. No 

ano de 2001, AMB e CFM emitiram parecer destacando a importância do apoio político 

para emplacar suas demandas. Desse modo, o presidente do Conselho Federal de 

Medicina pontuou, na ocasião, que o bloco dos médicos necessitava de 

representatividade para galgar seus objetivos e, dessa forma, mudar o cenário; concluiu 

informando que qualquer conquista só seria possível a partir da base parlamentar
455

. 

Para tanto, a dinâmica utilizada pelas entidades médicas era a apresentação institucional 

da AMB aos parlamentares, identificação dos parlamentares médicos ou não, ligados ao 

setor de saúde (Estaduais e Federais), como parceiros da AMB, e disponibilizar aos 

parlamentares Assessoria Técnica-Científica na área da Saúde
456

. 

A estratégia utilizada pelo bloco médico dialoga com o panorama traçado pelos 

pesquisadores no texto Lobbying no Brasil: profissionalização, estratégia e influencia, 

de 2017. De acordo com o trabalho, após a democratização houve uma 

profissionalização do lobby, com a formação de organizações, com orçamento próprio 

para financiar o trabalho de representação de interesse, sendo que boa parte dos 

integrantes das organizações trabalham especificamente na área de lobbying. Além 

disso, as organizações classificaram sua atividade de representação de interesses como 

―profissionalizada‖ ou ―muito profissionalizada‖. Também compunham as equipes 

profissionais com experiência na área de políticas públicas e de governo, capazes, 

portanto, de fornecer condições objetivas para o trabalho
457

.  

O texto de discussão para o IPEA foi feito com base em entrevistas com 

profissionais que desempenham o lobyying formalmente no Brasil. Para tanto, foram 
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divididos os respondentes em três grupos: empresariado, setor público e trabalhadores. 

De acordo com os três grupos, a atividade de representação de interesse mais produtiva 

ocorre no Legislativo, seguida no Executivo. No Legislativo, prevalece uma ação mais 

intensa na Câmara de Deputados, em detrimento ao Senado, por duas razões, i) a 

tramitação dos projetos do Executivo se inicia pela Câmara; ii) a Câmara é constituída 

por um número mais expressivo de representantes oferecendo uma quantidade bem 

maior de portas de entrada para as demandas dos grupos de interesse
458

. 

Na introdução da publicação Agenda Parlamentar da Saúde, o bloco médico 

pontuou que um dos objetivos da Comissão é analisar e elaborar pareceres para 

influenciar junto ao parlamentar e/ou relator do Projeto de Lei. Esse posicionamento 

tem sintonia com a prática de lobby identificada no texto Lobbying no Brasil: 

profissionalização, estratégia e influencia, no qual o grupo ―empresariado‖ classificou 

os relatores dos projetos como atores estratégicos no legislativo com 100% de 

relevância. 

 Ademais, sobre a mudança da sede da AMB, os representantes dos médicos 

identificaram a alteração de endereço como frutífera para uma aproximação o 

Legislativo, sendo que o objetivo dessa medida era acompanhar o debate sobre os temas 

que remetiam aos grupos médicos, acrescido de um contato mais frequente com os 

líderes políticos. Mais uma vez, essa manifestação da AMB aproxima-se da prática de 

lobby descrita pelos entrevistados da pesquisa do IPEA. Neste estudo, os três grupos 

entrevistados apontaram o Legislativo como a arena mais produtiva, uma vez que 

oportuniza o contato com os responsáveis por formular os projetos de lei e é local onde 

ocorre o início dos P.L. 

Para tanto, foi criada a assessoria parlamentar, um grupo de profissionais com 

conhecimento na área médica e nas nuances do meio político para participar da rotina 

do Parlamento, intervindo quando necessário, tal como descrito no texto de Santos, 

Mancuso e Resende. 

A rotina do lobista é composta por um repertório amplo de atividades. 

 

Destacam-se, sobretudo, o corpo a corpo junto aos parlamentares, o trabalho 

diante das comissões temáticas (acompanhamento de reuniões, participação 

em audiências públicas, contato com assessoria técnica), a construção de 

coalizões com outros grupos de pressão e a atuação junto à consultoria 

legislativa. Instados a avaliar a eficiência de uma série de ações estratégicas, 

a maioria dos respondentes reconheceu o valor de ações como a atuação junto 
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a ocupantes de postos-chave no processo legislativo (presidente de comissão 

e relator), a redação e apresentação de trabalhos técnicos (relatórios, eventos, 

boletins e missões de trabalho), o oferecimento de sugestões legislativas 

(proposições e emendas), o contato com parlamentares em circunstâncias 

diversas (visitas, encontros informais e eventos sociais), o uso da mídia e de 

técnicas de grassroots lobbying (manifestações públicas e campanhas de 

envio de e-mails e cartas)
459

. 

 

A frente de articulação do grupo médico para promover os seus interesses 

também foi diversificada e revela-se em campanhas publicitárias e midiáticas para ter a 

opinião pública a favor de suas demandas; na criação de Resolução do CFM, para 

preencher o vácuo normativo sobre as relações entre operadoras e prestadores; em ações 

na agência reguladora do setor; no apoio a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito dos Planos e Seguros de Saúde; e no contato direito com o Ministério da 

Saúde.  

Para os respondentes da pesquisa Lobbying no Brasil: profissionalização, 

estratégia e influencia, o lobbying pode mudar a opinião do parlamentar, contudo esses 

grupos também afirmaram que o sucesso dessa prática depende de uma serie de fatores. 

 

De qualquer modo, por mais que o consenso relativo à eficácia da atividade 

seja unânime, os respondentes admitem que uma série de outros elementos 

também pesa na decisão dos legisladores, tais como a posição dos líderes do 

governo e dos partidos, a pressão de outros grupos de interesse, a repercussão 

do voto do parlamentar junto à mídia e à opinião pública, a opinião do 

eleitorado, as convicções pessoais dos decisores e os compromissos 

programáticos e ideológicos de seus partidos. O lobbying importa, mas sua 

importância deve ser considerada à luz de um conjunto de outras variáveis 

relevantes. Uma das variáveis mais importantes é a opinião pública, que, 

quando mobilizada, muda a estratégia de defesa de interesses e afeta as 

perspectivas de sucesso – negativamente, para os representantes do 

empresariado, e favoravelmente, para os representantes dos trabalhadores e, 

em menor medida, do setor público
460

. 

 

Nesse sentido, em vista do peso da opinião pública, paralelamente às 

mobilizações junto aos parlamentares, o bloco dos médicos se lançou para as 

campanhas publicitárias, construindo mobilizações diretas com a sociedade para 

divulgar suas pautas e torná-las públicas, atingindo, assim, o maior grau de cidadãos 

possíveis. 

Desse modo, no ano de 2000, uma campanha publicitária patrocinada pelas 

principais entidades médicas do estado de São Paulo lançou o movimento nacional para 

alertar a população e o governo sobre os abusos de algumas operadoras que exploravam 
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profissionais e usuários. A campanha teve o aval de mais 40 entidades médicas, 

incluindo a AMB, e contava com o slogan ―Tem plano de saúde que enfia a faca em 

você. E tira o sangue dos médicos. Chega de desrespeito. Examine seu plano de saúde e 

exija o tratamento que você merece‖. De acordo com o presidente da AMB, Eleuses 

Paiva, o objetivo da campanha era uma busca por um equilíbrio entre empresas, 

usuários e médicos, uma vez que ―a lei que regulamentou os planos e seguros-saúde é 

incompleta. Garante o direito do cidadão, mas não assegura ao médico meios dignos 

para exercer sua profissão‖461. 

Ainda no mesmo período, outra campanha foi protagonizada pela AMB e pelo 

CFM: segundo seus representantes, era uma forma de denunciar uma suposta 

racionalização de gastos ou simplesmente lucros de algumas empresas que continuavam 

a interferir na autonomia dos profissionais quando limitavam procedimentos médicos, 

prejudicando a qualidade do atendimento e causando riscos à saúde dos pacientes.  

 

Os dirigentes do CFM e da AMB entendem que, caso persistam tais abusos, a 

saúde de cerca de 45 milhões de brasileiros estará em jogo, sem falar da 

desvalorização do exercício profissional, com as restrições e limitações de 

toda ordem que por certo refletem negativamente na qualidade do 

atendimento e na relação de confiança que deve existir entre médico e 

paciente
462

. 

 

Durante o I Congresso Brasileiro e o II Congresso Paulista de Política Médica, 

ainda no ano 2000, as entidades médicas apoiaram a criação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados, para empresas intermediadoras de 

saúde e a elaboração de legislação específica que regulasse a relação entre operadoras e 

médicos. De acordo o presidente da AMB, Eleuses Paiva, a Lei nº 9.656/98, que 

regulamentou os planos de saúde, não contemplou a relação entre empresas e médicos. 

―É preciso disciplinar esse setor‖, afirma. ―Essa brecha na legislação permite que as 

operadoras pressionem os médicos exigindo produtividade em detrimento ao bom 

atendimento‖. No evento foram sancionadas propostas para a saúde suplementar, 

destaque especial para i) aprovar a criação de uma CPI de planos de saúde; ii) envolver 

a Agência Nacional de Saúde Suplementar na relação entre empresas e prestadores de 

serviço, também especificamente o médico
;  

iii) e garantir que em todas as iniciativas 
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não será abandonado o objetivo fundamental a ser alcançado, que é o credenciamento 

universal e liberdade de escolha
463

. 

Outra forma de impor sua posição diante do processo de regulamentação da 

saúde suplementar foi editando normas. Diante do que o CFM denominou de crescente 

ocorrência de rescisão unilateral de contratos de credenciamento de médicos sem o 

conhecimento prévio dos pacientes, subtraindo o direito individual do cidadão pela 

escolha de seus médicos, o Conselho Federal de Medicina resolve, por meio da 

Resolução CFM Nº 1.616 / 2001, vedar o desligamento do médico vinculado à 

Operadora de Plano de Saúde, exceto por decisão motivada e justa, garantindo ao 

médico o direito de defesa. Além disso, no caso de desligamento voluntário, deveria 

haver um comunicado sobre a decisão com antecedência mínima de 60 dias à Operadora 

e a seus pacientes, com intuito de dar continuidade ao tratamento clínico. Por fim, 

ficaria a cargo da operadora comunicar aos pacientes o desligamento do médico
464

.  

As entidades médicas participavam das reuniões na ANS, a partir da Câmara de 

Saúde Suplementar, sendo que a partir do ano de 2001 passaram a ter direito a uma 

cadeira efetiva na CSS. O representante do bloco dos médicos na CSS é escolhido a 

partir de um rodizio entre o representante da Associação Médica Brasileira, do 

Conselho Federal de Medicina e da Federação Nacional de Médicos entre a Associação 

Médica. Embora presente nas reuniões da Câmara, o grupo dos médicos não deixou de 

pontuar a pressão exercida pelas operadoras de saúde nos momentos de decisão, o 

predomínio do ganho das pautas das empresas de saúde em detrimento dos 

prestadores
465

 e o desconforto da instância ser apenas consultiva, limitando o trabalho 

do fórum e sua credibilidade frente à sociedade e ao Estado
466

.  

Ainda na pesquisa Lobbying no Brasil: profissionalização, estratégia e 

influencia, ao pontuar sobre os lugares mais produtivos para fazer o lobbying, os 
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empresários responderam que as agências reguladoras se encaixam na terceira posição 

(logo após da Parlamento e Executivo). Conforme os autores, uma vez que a regulação 

que decorre das agências opera diretamente no ambiente de negócios, há maior interesse 

empresarial nessa arena, se comparado com o grupo de trabalhadores e do setor público. 

Ademais, dado o ―caráter técnico do órgão e o impacto de suas decisões sobre a prática 

empresarial acabam favorecendo a participação do empresariado, que é motivado a 

aplicar seus recursos políticos para influenciar [...] aquelas decisões‖
467

.  

Desse modo, no ano de 2001, o representante da AMB lamentou a CSS ser 

apenas consultiva e não deliberativa. Além disso, o grupo dos médicos demarcou a 

pressão exercida pelas operadoras de saúde nesse espaço. A presença das empresas de 

saúde pode ser verificada quando se discutiu na CSS os recorrentes desligamentos de 

médicos de planos e seguros de saúde. Em reunião com a ANS, Associação Médica 

Brasileira e Conselho Federal de Medicina apresentaram proposta para a elaboração de 

uma resolução que normatizasse o credenciamento e descredenciamento dos médicos 

por partes das empresas operadoras de planos e seguros. ―O assunto foi discutido na 

última reunião da Câmara Suplementar, e como era de se esperar as operadoras de saúde 

tentaram minimizar a questão, relegando-a a um segundo plano‖, explica Samir Bittar, 

representante das entidades médicas na ANS. De acordo com o representante das 

entidades médicas, o ponto de partida para a elaboração da resolução seria a norma 

1.616 do CFM. Bittar destacou também uma boa vontade da ANS de regulamentar essa 

questão, posição que não se notou entre as operadoras de saúde. Por fim, pontou que a 

Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde não considerava o 

Conselho uma instância credenciada para emitir tal norma, uma vez que ultrapassava a 

gerência do ato médico
468

. 

No ano de 2002, a insatisfação das entidades médicas com o descredenciamento 

unilateral, sem justa causa, das operadoras com os profissionais médicos foi alvo da fala 

desse grupo no Jornal da Associação Brasileira de Medicina. Na ocasião, os grupos 

médicos defenderam que o descredenciamento somente possa ocorrer após a 

caracterização de fraudes documentadas, que devem ser comunicadas à ANS e ao 

Conselho Regional de Medicina visando, inclusive, o processo ético e disciplinar. Pelo 

lado profissional, quando o desligamento for voluntário, o médico deve comunicar à 
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operadora de plano de saúde com antecedência e ao paciente, tendo obrigação com este 

de entregar todos os dados clínicos em seu poder para que ele possa continuar seu 

tratamento com outro profissional
469

. 

Com o intuito de atrair o apoio da opinião pública para a sua pauta, as entidades 

médicas produziram o documento Carta dos médicos brasileiros aos candidatos nas 

eleições de 2002, na qual sugeriu respeito à liberdade de escolha do usuário de planos 

de saúde para a preservação da relação paciente-médico
470

. Em sintonia com a proposta 

de garantir a autonomia médica, diante das medidas tomadas pelas operadoras de saúde, 

ao final do ano de 2002, no editorial do Jornal da AMB, o bloco dos médicos pontuou 

que 

 

a classe médica tem uma visão humanista da medicina em relação aos seus 

pacientes, por isso não aceita que as empresas visualizem essa relação apenas 

como fonte de lucro. Assim, se exigimos das autoridades competentes que 

cumpram o seu papel de investigar e regular o setor, é porque temos o 

juramento de ser éticos e de zelar pela saúde da população. Nosso otimismo 

na mudança desse relacionamento é baseado na criação de novas câmaras 

técnicas dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, fruto de intensa 

mobilização não só da classe médica como de entidades de defesa do 

consumidor, no sentido de debater e propor soluções para essa questão que 

vem corroendo a relação médico-paciente
471

. 

 

Após três anos de empenho do deputado Henrique Fontana (PT)
472

, no dia 10 de 

junho de 2003, iniciaram-se os trabalhos da Comissão Parlamentar dos Planos de Saúde. 

De acordo com o presidente da CPI, deputado Fontana, o objetivo da Comissão era 

investigar denúncias sobre as irregularidades na prestação de serviços no setor e 

também a atuação da ANS. Em entrevista ao Portal do Conselho Federal de Medicina, o 
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deputado Fontana demarcou a ameaça do descredenciamento aos médicos, pelo excesso 

de pedidos de exame como um ponto importante para a motivação da CPI
473

. 

 A justificativa do presidente para instituir a CPI foi a pesquisa desenvolvida 

pela Universidade de São Paulo, entre 1992 e 1997, sobre as principais reclamações 

recebidas pelos usuários sobre os planos e seguros de saúde. O responsável pelo estudo, 

diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 

Ricardo Morishita, identificou três queixas mais frequentes entre os usuários: i) o abuso 

na alegação de doenças pré-existentes, ii) o aumento exagerado das mensalidades nas 

mudanças de faixa etária e iii) a limitação de atendimento
474

.  

Durante os trabalhos da CPI, houve um tópico específico para Formas de 

interferência da autonomia profissional. Neste momento foram ouvidos os 

representantes do bloco médico. Dessa forma, o presidente da Associação Médica 

Brasileira, Eleuses Vieira de Paiva, defendeu a necessidade de regulamentação do setor 

privado de saúde, uma vez que a legislação em vigor favorece o setor empresarial e não 

normatiza a relação ente prestadores de serviços e operadoras. O presidente da AMB 

acrescentou que as operadoras limitam os procedimentos médicos e apresentou uma 

pesquisa da DataFolha, indicando que 93% dos médicos afirmam haver interferência 

dos planos de saúde em seu ofício. Em depoimento a CPI, Paiva pontuou
475

.  

 

há interferência direta no ato médico. Entre os níveis de restrições, constam 

pressões que os médicos recebem para estar dando alta aos seus pacientes, 

diminuindo o período de internação, independente do risco que esse paciente 

venha a correr... ... o descredenciamento é feito aleatoriamente. Não precisa 

existir nenhum tipo de justificativa. [...] O tratamento é interrompido e o 

paciente tem de voltar à rede contratada para procurar um outro profissional 

para refazer o meio de um tratamento
476

. 

 

Após o recolhimento de documentos e depoimentos, a CPI produziu o Relatório 

Final da Comissão, em novembro de 2003, contemplando denúncias de casos concretos; 

conclusões e recomendações e encaminhamentos. Na seção sobre recomendações, a CPI 

propôs ―profunda‖ modificações no artigo 18 da Lei 9.656, que tratava sobre a relação 
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entre prestador e operador. Conforme o documento, a alteração garantiria mais 

transparência para as relações contratuais. 

 

O novo inciso I define as regras básicas atinentes aos contratos a serem 

firmados. Destaque-se nessas regras: a indicação do prestador para o tipo de 

atendimento contratado; os valores, prazos e formas de pagamento e de 

faturamento dos serviços contratados; a definição das formas de auditoria e 

dos procedimentos que requerem autorização da operadora; a determinação 

dos prazos de vigência e de critérios para a renovação e para rescisão; e a 

determinação sobre fornecimento de informações à ANS. A contratualização 

permitirá uma relação indubitavelmente mais transparente entre as 

operadoras e os prestadores credenciados e contratados, com evidentes 

ganhos para os usuários. Diminuirão, também, as freqüentes queixas dos 

prestadores de sofrerem pressões para redução de custos, com perda de 

qualidade da assistência, e as recusas de atendimento com base em atrasos de 

pagamentos
477

. 

 

Dentre os encaminhamentos, destaque para a elaboração do projeto de lei para 

corrigir as falhas do setor. Repetindo as recomendações do relatório, o PL propôs novas 

regras para as relações entre operadoras e prestadores.  Nesse sentido, o projeto indicou 

a necessidade da formalização, mediante instrumento contratual, dos direitos e das 

obrigações mútuos. Incluindo a definição os valores, prazos e formas de pagamento e de 

faturamento dos serviços contratados; o estabelecimento das formas de auditoria e dos 

procedimentos que requerem autorização da operadora e a determinação dos prazos de 

vigência e de critérios para a renovação e para rescisão
478

.  

A demanda do grupo médico foi transformada em problema para a prática 

médica, a partir do lobby desse bloco na mídia, na ANS e o proveniente da resolução do 

CFM, o qual teve o status de problema corroborado pela CPI dos Planos e Seguros de 

Saúde. Naquele momento, uma das justificativas para a instalação da Comissão foi a 

limitação de atendimento e a denúncia de descredenciamento dos médicos, pelo excesso 

de pedidos de exames. Além disso, o relatório final da CPI elaborou o Projeto de Lei, 

que previa o artigo sobre os contratos entre operadoras e prestadores, propondo, 

portando uma solução para a pauta do grupo médico. 

Antes mesmo da produção do Relatório Final da CPI, o ministro da Saúde, 

Humberto Costa, apresentou na sede da AMB a proposta de regulamentação da 

contratualização entre médicos e operadoras de planos de saúde. Conforme o ministro, 
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―a saúde suplementar é um mercado imperfeito, em que a concorrência não se apresenta 

de forma explícita, e grande parte da população é cliente desse mercado‖; na proposta 

do Ministério da Saúde continha descrição dos serviços contratados, vigência do 

contrato, critérios para rescisão ou não renovação do contrato, direitos e obrigações de 

ambas as partes. Para os representantes do grupo dos médicos, por seu turno, o grande 

ponto dessa proposta é a garantia da liberdade do exercício da profissão médica, haja 

vista que o descredenciamento ocorre em razão dos custos que o médico gera. De 

acordo com o presidente da Associação Paulista de Medicina,  

 

A fala do ministro veio ao encontro do que esperávamos. O grande ponto 

dessa proposta é que o contrato garante a liberdade do exercício profissional 

do médico. Hoje, o descredenciamento ocorre somente em razão dos custos 

que o médico gera, se pede muitos exames aos pacientes, por exemplo, 

mesmo que os exames sejam indispensáveis
479

. 

 

No ano de 2004, a ANS abriu Consulta Pública número16
480

 a fim de recolher 

sugestões para a norma que estabeleceria regras para os contratos firmados entre as 

operadoras de planos privados de assistência à saúde e consultórios médicos ou 

odontológicos. O bloco médico reagiu à consulta defendendo a mudança na Resolução 

Normativa, no que se refere ao descredenciamento dos médicos; conforme a norma da 

ANS, o paciente não teria a possibilidade de dar continuidade ao tratamento com o 

médico de confiança, em caso de rescisão. Para solucionar esse item, as entidades 

médicas sugeriram que a rescisão contratual entre operadoras e os profissionais 

cadastrados seria possível apenas a critério exclusivo do paciente nos casos de 

tratamento continuado como pré-natal, pré-operatório, entre outros que houvesse um 

cuidado especial de atenção. Além disso, a manutenção do contrato seria exclusiva para 

os pacientes que assim optassem, e não seriam admitidos novos tratamentos. Por último, 

o contrato seria automaticamente rescindido assim que o paciente recebesse alta 
481

.  

No mesmo período, as entidade médicas se reuniram com o Ministério da Saúde, 

juntamente com o diretor-presidente da ANS, para debater pontos importantes sobre a 

saúde. Na ocasião, a AMB entregou ao Ministério da Saúde carta assinada em conjunto 

com a Fenaseg – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 
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Capitalização solicitando a participação da ANS como mediadora das negociações entre 

as duas entidades
482

:  

 

A AMB entende que não pode haver omissão das autoridades competentes na 

intermediação da relação dos médicos com as operadoras que, por economia, 

não vem oferecendo o atendimento adequado à população, recusando-se a 

adotar os novos avanços da Medicina
483

. 

 

Após a abertura da consulta pública, a ANS editou a Resolução Normativa 

número 71, no dia 18 de março de 2004, que dispunha a relação entre os grupos 

médicos e as operadoras de saúde. Nela ficava definido o que os contratos entre as duas 

partes deveriam prescrever, incluindo: objeto e natureza do ajuste com a descrição de 

todos os serviços contratados, prazos e procedimentos para faturamento e pagamento 

dos serviços contratados com vigência dos instrumentos jurídicos e critérios e 

procedimentos para rescisão ou não renovação com vistas à preservação da relação entre 

profissional de saúde ou pessoa jurídica e paciente, garantindo-se a continuidade do 

atendimento em outro profissional de saúde ou pessoa jurídica
484

.  

Mais uma vez seguindo o modelo teórico de Kingdom
485

, a demanda médica 

transformou-se em agenda governamental quando os três fluxos de convergiram. Neste 

período, o lobby na mídia, na ANS e o proveniente da resolução do CFM permitiu 

alterar a demanda do bloco médico para um problema da prática da medicina, ratificado 

pela CPI dos Planos e Seguros de Saúde. Naquele momento, uma das justificativas para 

a instalação da Comissão foi a ameaça do descredenciamento aos médicos, pelo excesso 

de pedidos de exame. A solução para o problema começou a ser construída na Câmara 

dos Deputados, com a Proposta de Lei, resultado do Relatório Final da CPI dos Planos e 

Seguros de Saúde. Naquele momento havia um humor nacional favorável à introdução 

da agenda, devido às constantes campanhas do grupo médico sobre a questão e à 

pesquisa da USP, a qual sinalizou o limite de procedimentos como uma queixa 

frequente dos usuários de planos e seguros.  Contudo, a criação de uma resolução para 

regulamentar esta relação ocorreu apenas diante do protagonismo do Ministro da Saúde, 
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Humberto Costa, o qual reuniu ANS, entidades médicas e a pasta da Saúde para a 

construção de um consenso sobre a questão. 

 De acordo com as entidades médicas, embora houvesse um avanço para o setor, 

o bloco dos médicos esperava mais ousadia por parte da ANS para sanar problemas 

existentes na relação entre os médicos e as operadoras. Diante disso, a AMB colocou 

orientação jurídica à disposição de seus associados para quando os médicos fossem 

fechar contratos com as operadoras. Ao analisar a Resolução Normativa, a AMB fez as 

seguintes ponderações: i) na RN constava que, em caso de rescisão contratual ou não 

renovação, para planos ou seguros sem tempo determinado, a continuidade do 

tratamento com outro médico seria garantida caso houvesse uma notificação com 

antecedência mínima de 60 dias demarcando o encerramento do contrato – conforme as 

entidades médicas, o ideal seria a inclusão de uma cláusula que penalizasse o 

responsável pela rescisão, nos casos que não se configurasse justa causa; ii) nos casos 

de vigência por tempo determinado, a rescisão contratual ou a não renovação deverá ser 

acompanhada por uma notificação do desinteresse com um prazo mínimo de 30 dias – 

conforme o grupo dos médicos, a Resolução Normativa deveria pontuar que, se não 

houvesse nenhuma notificação, o contrato seria renovado por igual período
486

.  

A edição da Resolução Normativa em 2004 foi uma vitória para as entidades 

médicas por estabelecer critérios contatuais iniciais para o descredenciamento dos 

médicos junto às operadoras; ainda que a norma não tenha contemplado todas as 

demandas do grupo médico, a legislação estipulou os cenários em que a rescisão ou a 

não renovação do contrato seria permitida, garantido um aviso prévio aos profissionais. 

As entidades não conseguiram emplacar as agendas para a permanência do médico 

escolhido pelo paciente em tratamentos especiais e tampouco a inclusão da penalidade 

às operadoras na ausência de justa causa. A grande justificativa daquele grupo para a 

defesa de critérios definidos sobre os contratos era a garantia da liberdade profissional, 

pois os médicos relatavam o descredenciamento com uma chave de ameaça e barganha 

pelas operadoras diante dos gastos com pedidos de exames e procedimentos; nesse 

sentido, a RN 71 assegurou certa autonomia na conduta médica. Porém, a edição da 

norma de 2004 não satisfez as entidades médicas, dada a sua estrutura ainda em estado 

embrionário; assim, as mobilizações em prol de uma norma mais transparente e mais 
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detalhada prosseguiram. Em junho de 2014 foi aprovada a Lei 13.003
487

, a qual alterava 

a Lei de Planos e Seguros privados, por estabelecer a obrigatoriedade de contratos 

escritos entre operadoras e prestadores de serviço; 5 meses mais tarde a ANS publicou a 

Resolução Normativa 363
488

, traçando os novos critérios para os contratos. Estabeleceu-

se, naquela ocasião, a proibição na contratualização entre operadoras e prestadores da 

restrição, em qualquer meio, à liberdade de exercício da atividade do prestador. Acresce 

o fato da nova legislação impor limites para a vigência, critérios e procedimentos de 

prorrogação, renovação e rescisão do contrato, certificando que deve constar no contrato 

um prazo para a notificações de rescisão ou não renovação . Por fim, também consta na 

norma a obrigação de identificação formal pelo prestador, pessoa física ou jurídica, ao 

responsável técnico da operadora dos pacientes que se encontrem em tratamento 

continuado, pré-natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção especial, 

acompanhada de laudo com as informações necessárias à continuidade do tratamento 

com outro prestador. 

 

 

5.3 Balanço 

 

O contexto político nacional durante o momento de implementação do Sistema 

de Saúde brasileiro, após a Carta Magna de 1988, não se mostrou frutífero, haja vista 

que as políticas adotadas pelo governo brasileiro se alinharam os postulados 

internacionais, os quais pregavam a redefinição do papel do Estado. Conforme Telma 

Menicucci, a consagração de um modelo dual de assistência à saúde foi  resultado da  i)  

falta de suporte político, ii) aliado ao subfinaciamento e iii) à incapacidade de 

publicização da rede de serviços, os quais funcionam como constrangimentos à 

implementação completa dos preceitos do Movimento Sanitário. Acresce a isso, o fato 

de que, no período da implementação desta reforma, personagens políticos importantes, 

como o Movimento Sanitário e os trabalhadores formais, não se articularam como um 

grupo de interesse unificado e influente. Nesse sentido, a coesão presente na década de 

1980 não foi a mesma ocorrida no momento de implementação do Sistema Único de 

Saúde. Todavia, o veto implícito à efetivação da reforma decorreu da indefinição das 
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fontes estáveis de financiamento, aliada a uma conjuntura econômica pouco favorável 

para implantação do Sistema Único de Saúde. Diante de um contexto marcado por 

forças políticas conservadoras, no interior das quais as políticas sociais abrangentes 

perdiam espaço frente à valorização do mercado, o projeto publicista para a saúde não 

se constituiu num objetivo governamental489
. 

Ainda assim, mesmo que o Sistema Único de Saúde tenha sofrido 

constrangimentos financeiros durante toda a década de 1990, os dados comparativos da 

década de 1980 e dos anos de 1990 demostram um avanço no setor vinculado ao SUS. 

Nessa perspectiva, a cobertura de atenção básica cresceu 30%; a vacinação em menores 

de um ano de idade avançou 47,8%; a cobertura de controle de pré-natal saiu do 

patamar de 74% para alcançar o número de 85% da população; o percentual de partos 

em instituições de saúde cresceu 13,7%, chegando a cobertura de 90% dos 

procedimentos; por fim, o montante de consultas por 1000 habitante passou de 1.670 

para 2.200 consultas
490

. 

Os resultados sugerem um avanço em direção aos pontos básicos da Reforma 

Sanitária, mas estavam longe de evidenciar a totalidade das mudanças pretendias e 

defendidas pelo Movimento Sanitário. Sobre o desvio do percurso da reforma, os 

grupos médicos ligados à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de 

Medicina não foram alheios.  

Nos momentos iniciais do processo de implementação da Reforma Sanitária 

predominou como pauta para os grupos médicos os interesses corporativistas, como foi 

possível identificar nas atas da IX Conferência Nacional de Saúde. Desta forma, o CFM 

utilizou este fórum de política de saúde para defender isonomia salarial, estimulo ao 

tempo integral, ascensão funcional, em relação ao setor público; além de garantia de 

remuneração condigna em relação ao setor privado. Neste momento ocorreu um racha 

entre as forças que se uniram para apoiar a aprovação da reforma na Constituinte, sendo 

que o afastamento entre os grupos médicos alinhados ao mercado e os usuários foi mais 

notável, uma vez que o primeiro grupo estava mais preocupado com os interesses 

corporativistas do que os ligados a medicina. Nesse sentido, conforme Silvia 

Gerschman, no momento de implementação do Sistema Único de Saúde grupos 

favoráveis a reforma ―interagiram de maneira particularmente estreita, na medida em 
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que os conflitos internos cobram vultos desproporcionais, acirrando mais as 

divergências entre os interesses dos usuários e os dos médicos‖ 
491

.  

 Entretanto, em 1996, o posicionamento dos grupos médicos modificou-se, o 

aparente silenciamento diante das políticas de saúde foi quebrado com o anúncio do 

ministro da saúde ligado ao setor econômico. Assim, quando o ministro Carlos Silva de 

Albuquerque, com notável experiência em administração hospitalar, assumiu a pasta da 

saúde, o CFM emitiu uma nota denunciando o discurso do presidente Fernando 

Henrique, uma vez que para o governo o problema do sistema público era 

administrativo e não de recursos. A preocupação do Conselho era se em nome do 

alcance de uma gestão eficiente o serviço público não seria prejudicado.  

No ano de 1997, quando foi lançado o Plano de Ações e Metas Prioritárias Para 

a Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelo presidente, a Associação Médica Brasileira
492

 

promoveu uma campanha de ―resgate da credibilidade dos serviços públicos de saúde‖, 

haja vista que o documento apresentado pela pasta da Saúde publicizou abertamente seu 

questionamento quanto ao princípio da universalidade atrelada à gratuidade do Sistema 

Único de Saúde, defendendo o acesso ao sistema público a apenas à população mais 

carente
493

.  

Quando a pauta da regulamentação da assistência à saúde privada estava em 

debate, a posição do CFM e da AMB foi contrária a qualquer tipo de mecanismo de 

exclusão de procedimento ou discriminação para o acesso à assistência privada. Nesse 

sentido, o Conselho assumiu a postura defendida pelos usuários de ser avesso às 

restrições de cobertura, à carência e a limitação de procedimentos. Além disso, propôs o 

fim da renúncia fiscal decorrente da dedução dos gastos com planos de saúde e símiles 

no Imposto de Renda. Embora neste caso os grupos médicos ligados ao CFM e à AMB 

tivessem interesses em jogo, as duas entidades ultrapassaram o campo corporativista e 

defenderam os interesses do usuário e do Sistema Único de Saúde, quando foram 

contrários às restrições de cobertura, à carência, a limitação de procedimentos e a 

renúncia fiscal decorrente da dedução dos gastos com planos de saúde no Imposto de 

Renda. 

Embora não faça parte da proposta desta tese a análise do posicionamento dos 

grupos médicos ligados a AMB e ao CFM sobre a política de saúde durante os anos de 
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1988 e 1998, quando recorro ao cenário de políticas públicas em saúde após a 

Constituinte para analisar o período posterior à regulamentação dos planos e seguros de 

saúde, em 1998, tendo a compreender que a partir da segunda metade de 1990 este 

bloco de médicos passou a marcar seu posicionamento sobre a política de saúde no 

Brasil de forma global, ultrapassando as questões corporativistas das entidades.  

Importa assinalar que os médicos ligados ao setor privado, da medicina liberal e 

de proprietários, não se opuseram, nem na Constituinte, à presença de um sistema 

público, nos quais podem atuar como profissionais e provedores, mas sim à sua atuação 

exclusiva. Definido o arranjo dual, a presença do SUS deixa de ser vista como ameaça e 

o polo privatista, conquanto possa contar com a presença de representantes de médicos, 

passa a ser nucleado pelas operadoras de planos de saúde. Do SUS, médicos e hospitais 

reivindicam pagamentos mais elevados, o que os torna, inclusive, defensores da 

elevação dos gastos públicos em saúde. Em relação às operadoras de planos de saúde, a 

ameaça à autonomia médica decorre da ausência de regulação, daí sua participação nas 

ações para conter o poder discricionário dos planos, aproximando-os de parceiros como 

os usuários. 

Retomando a questão do processo de implementação do SUS, a regulamentação 

dos planos de saúde e a criação da ANS em 1999 representaram um momento 

importante na trajetória do sistema de saúde brasileiro, uma vez que consagram a 

segmentação do setor, garantindo-lhe agora uma dimensão institucional. É certo que 

muitas disposições associadas aos direitos dos usuários dos planos foram e têm sido 

contempladas em diversos momentos do processo de regulamentação, em especial em 

arenas como o parlamento. Todavia, um elemento decisivo das definições tomadas ao 

final do século XX foi a reafirmação da natureza dos seguros de saúde como um 

negócio, aberto inclusive ao capital estrangeiro. Por outro lado, ainda que a regulação 

do setor tenha sido retirada da SUSEP, agência responsável pelo segmento de seguros 

privados em geral, e transferida para a área da saúde, isto se fez com a redução do 

alcance da principal arena decisória do sistema único de saúde, o Conselho Nacional de 

Saúde, por via da criação da Agência Nacional de Saúde. Cristalizava-se, assim, um 

arranjo comum aos sistemas liberais, nos quais cabe ao Estado, por via de agências 

específicas, papel exclusivamente regulador dos serviços prestados por agentes 

privados, com acesso definido pelo mercado. A diferença da situação brasileira é que tal 

arranjo se superpõe ao sistema público, que permanece aberto a todos os cidadãos, e não 

só a públicos vulneráveis. 
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A expansão da oferta pública de serviços de saúde e a preservação do alcance do 

papel regulador do Conselho Nacional de Saúde seriam uma alternativa às definições de 

1998, afinada com as perspectivas defendidas pela burocracia da área de saúde e pelas 

associações vinculadas ao movimento sanitarista. Tal alternativa, contudo, contrastava 

com um humor nacional ainda influenciado pela perspectiva neoliberal, pelas opções 

macroeconômicas em vigor, pelas dificuldades da operação do setor público e seu 

constante bombardeio por atores e veículos de comunicação favoráveis a soluções 

privatistas. Em direção contrária operava, também, o peso das escolhas passadas, que 

ensejaram a presença de um vigoroso setor privado na oferta de serviços de saúde, 

afetando as opções de diferentes atores, inclusive aqueles tradicionalmente afinados 

com a perspectiva de fortalecimento do setor público, cujas preferências eram, no 

mínimo, mitigadas. Assim, diante dos problemas da saúde, associados ao 

funcionamento do setor público e à operação dos seguros privados, alardeados em 

diferentes esferas, fatores como a ascensão de José Serra ao Ministério da Saúde 

criaram as condições políticas para a viabilização de uma alternativa que combinava a 

regulação dos seguros de saúde a um aprofundamento da segmentação do sistema de 

saúde brasileiro.  

A criação da ANS não constitui um momento fundador da dimensão da 

instituição do SUS, nem o dissolve plenamente. Na década de 1980, o humor nacional 

foi fortemente afetado pela crise do regime militar, pela intensa mobilização social e 

política do período e pela afirmação da ideia de cidadania, que favoreceram a definição 

de um sistema de acesso universal como alternativa aos problemas da saúde, num 

momento de intenso ativismo do movimento sanitarista, que conferia grande destaque e 

visibilidade a um diagnóstico que identificava nas relações espúrias entre o sistema 

previdenciário e os provedores privados boa parte das dificuldades da operação do 

sistema de saúde brasileiro. A Constituinte eleita em 1988 definiu as condições políticas 

para uma convergência que favoreceu a instituição do SUS, com as propostas de 

universalidade no acesso e controle social no sistema de saúde. Importa ressaltar, 

contudo, que sua criação resultou, principalmente, da afirmação de uma minoria 

aguerrida, com clareza e intensidade em suas preferências, diante de um conjunto de 

atores dispersos, que não conseguiram imprimir à Carta de 1988 o predomínio de uma 

orientação privatista. Essa, contudo, subsistiu na noção de saúde suplementar, que 

legitimou a já elevada presença da oferta privada de serviços, a expansão dos planos e 
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seguros de saúde e a permanência da medicina liberal, conferindo ao sistema de saúde 

brasileiro um caráter misto e segmentado. 

Com a criação da ANS tal segmentação, como indicado, alcança as arenas 

reguladoras do sistema de saúde. Criava-se assim um espaço para a afirmação mais 

desimpedida dos interesses privatistas, em especial dos seguros e planos de saúde. Não 

se trata de fenômenos associados à ideia de captura das agências por interesses privados, 

mas da natureza, composição e dinâmica de atuação das diversas agências.  Além disso, 

a ANS foi responsável por estabelecer um padrão de disputa, procedimento e transação 

para o exercício das operadoras, dos seguros de saúde, dos prestadores e usuário. Por 

isso sua criação foi defendida pelos grupos médicos, os quais almejavam ter sua relação 

com as operadoras e seguradoras legislada e protegida.  

Entretanto, as normas estabelecidas nesses dois momentos para os contratos 

entre os médicos e as operadoras foram denunciadas pelas entidades médicas como 

abusiva, incompleta e responsável por interferir na autonomia médica. Nesse sentido, o 

bloco médico, pautado pela temática que era preciso ―disciplinar o setor‖, uma vez que 

havia uma brecha na legislatura que permitia as operadoras pressionarem os médicos 

exigindo produtividade em detrimento ao bom atendimento, iniciaram uma mobilização 

para assegurar arcabouço jurídico em torno da contratualização entre prestadores e 

empresas de saúde. 

A estratégia traçada pelas entidades médicas para ter sua pauta atendida foi levar 

a demanda nas duas instâncias governamentais responsáveis por deliberar sobre a área, 

contudo, diante da pouca interferência da CSS e do CNS na política de saúde, haja vista 

seu caráter consultivo e desprestigiado, as entidades médicas partiram para a 

aproximação com o Parlamento.  

 De certo a parceria instalada entre as entidades médicas e grupos no Legislativo 

iniciou previamente a mobilização do bloco para a definição de contratos entre os 

planos e seguros de saúde e os prestadores. Porém, os anos 2000 inauguram um 

momento impar, com a mudança da cede da AMB para Brasília e a criação da Comissão 

de Assunto Político no grupo médico no Parlamente. A alteração da sede da Associação 

buscou estreitar o laço das entidades médicas como o Legislativo, com o objetivo de 

acompanhar o debate sobre os temas que remetiam aos grupos médicos, acrescido de 

um contato mais frequente com os líderes políticos, especialmente da Frente 

Parlamentar da Saúde. A criação da Comissão do bloco médico, por sua vez, teve como 

desígnio criar um discurso único do Conselho Federal de Medicina, da Associação 
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Médica Brasileira e da Federação Nacional de Médicos sobre os projetos de lei em 

andamento referente à área da Saúde, a fim de analisar e elaborar pareceres sobre os PL 

que estavam tramitando no Congresso Nacional para influenciar as decisões juntamente 

com parlamentar e/ou relator da proposta, operando o ―lobby saudável‖.  

A frente de articulação do grupo médico para promover os seus interesses foi 

diversificada, revela-se em campanhas publicitárias e midiáticas para ter a opinião 

pública a favor de suas demandas; na criação de Resolução do CFM, para preencher o 

vazio normativo das relações entre operadoras e prestadores; em ações na agência 

reguladora do setor; no apoio a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dos 

Planos e Seguros de Saúde; e no contato direito com o Ministério da Saúde.  

Dada à relevância da opinião pública, uma vez que mobilizada a sociedade altera 

―a estratégia de defesa de interesses e afeta as perspectivas de sucesso negativamente 

para os empresários‖, as entidades médicas utilizaram de campanhas publicitárias e 

inserções na grande mídia para denunciar os abusos das operadoras contra os médicos e 

alertar para o comprometimento da boa medicina diante das condições disponíveis de 

trabalho
494

.  

A atuação dentro da agência reguladora também fez parte da estratégia dos 

médicos, ainda que a Câmara de Saúde Suplementar seja apontada como desprestigiada, 

devido seu papel consultivo, os médicos utilizaram dessa instância para apresentar 

proposta de uma resolução que normatizasse o credenciamento e descredenciamento dos 

médicos por partes das operadoras de saúde. Porém, a mobilização do grupo foi freada 

pela pressão das operadoras de saúde, as quais impediram o avanço da resolução neste 

momento.  

Outra estratégia traçada foi a publicação da Resolução CFM 1.616 do ano de 

2001, que trazia orientações aos médicos sobre como deveria ser estabelecida as 

relações entre operadoras e os profissionais. Tratava-se de uma forma de contornar o 

vazio normativo deixado pela lei 9.656 e lançar luz para demanda do grupo.  

A pressão na grande mídia, na agência reguladora e a proveniente da resolução 

do CFM permitiu tornar a demanda do bloco médico em um problema da prática da 

medicina. Em sintonia com esse posicionamento, a CPI dos Planos e Seguros de Saúde 

foi instalada e teve com uma das justificativas para a sua instalação a ameaça do 

descredenciamento aos médicos, pelo excesso de pedidos de exame e o limite de 
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atendimento, garantindo legitimidade ao tema. No relatório final da CPI, constava o 

Projeto de Lei, que previa o artigo sobre os contratos entre operadoras e prestadores, 

propondo, portando uma solução para a demanda do grupo médico.  

Antes mesmo da finalização da CPI, o ministro da Saúde apresentou proposta 

para regulamentar a relação dos provedores e prestadores do setor. A norma elaborada 

pela pasta contemplava descrição dos serviços contratados, vigência do contrato, 

critérios para rescisão ou não renovação do contrato, direitos e obrigações de ambas as 

partes. Para chegar a um consenso, a entidades médicas se reuniram com o Ministério 

da Saúde, juntamente com o diretor-presidente da ANS, para debater pontos importantes 

sobre a saúde. No dia 18 de março de 2004, após abertura da consulta pública, a ANS 

editou a Resolução, que dispunha a relação entre os grupos médicos e as operadoras de 

saúde. Ficou acordado o que os contratos entre as duas partes deveriam incluir prazos e 

procedimentos para faturamentos e pagamentos dos serviços contratados com vigências 

dos instrumentos jurídicos e critérios e normas para rescisão ou renovação com vistas à 

preservação do profissional da saúde ou pessoa física e o paciente.   

Em linhas gerais, a transformação da demanda do grupo médico em pauta 

governamental, no que tange os contratos entre os profissionais e as empresas, percorreu 

um período de 4 anos. A princípio precisou-se alterar a ausência de regras especificas 

para as relações entre os prestadores e as empresas em um problema para a prática da 

medicina. Para tanto, a prática do lobby foi utilizada sobretudo, na mídia, na ANS e o 

proveniente da resolução do CFM. O posicionamento do bloco médico foi ratificado 

pela instalação da CPI dos Planos e Seguros de Saúde, haja vista que, uma das 

justificativas para instituição da CPI foi a limitação de procedimentos e a denúncia do 

descredenciamento irregular dos médicos. A solução para a temática do grupo médico, 

sobre a ausência dos contratos, começou a ser construída com a Proposta de Lei, 

resultado do Relatório Final da CPI. O documento final da Comissão propunha a 

introdução de um artigo da Lei 9.656 que regulasse as duas frentes. Naquele momento 

havia um humor nacional favorável à introdução da agenda, devido às constantes 

campanhas do grupo médico sobre a questão e à pesquisa da USP, a qual sinalizou o 

limite de procedimentos como uma queixa frequente dos usuários de planos e 

seguros.  Contudo, a criação de uma resolução para regulamentar esta relação ocorreu 

apenas diante do protagonismo do Ministro da Saúde, Humberto Costa, o qual reuniu a 

agência reguladora, grupo médico e a pasta da saúde para a construção de um consenso 

sobre a questão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação dos diferentes grupos médicos na trajetória do sistema de saúde 

brasileira foi complexa, plural, marcada por avanços e recuos. Minha proposta foi 

analisar a participação dos blocos médicos, sobretudo aqueles alinhados ao mercado, no 

momento de criação do Sistema Único de Saúde e de sua implementação, 

especialmente, após a promulgação da Lei de Planos e Seguros de Saúde, a partir da 

pauta da preservação da autonomia profissional. Sendo assim, os objetivos traçados 

circunscreveram-se na tentativa de identificar as estratégias utilizadas por esse grupo, no 

contexto das duas mudanças. Para tanto, optei por separar o grupo dos médicos em dois 

blocos, aquele ligado ao Movimento Sanitário e, por isso, defensores do sistema 

universal e de todos os valores da VIII Conferência de Saúde e os que se posicionavam 

alinhados aos valores da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de 

Medicina, instâncias notavelmente defensora dos valores liberais para o exercício da 

medicina, salvo em momento pontuais.  

O Sistema Único de Saúde foi criado em um momento pouco frutífero para essa 

tarefa, haja vista que predominava à escala global, desde a década de 1970, o ciclo 

declinante na aceitação da presença do Estado no provimento de serviços de saúde, em 

meio à afirmação do neoliberalismo, e questionamentos sobre a governabilidade das 

democracias face à expansão de demandas sociais.  No Brasil, entretanto, a transição 

democrática, a explosão de reivindicações e de movimentos sociais represados, 

intensificando a ―arte da associação‖, a presença ativa de organizações e partidos de 

esquerda, a chamada ―crise do desenvolvimentismo‖, estabeleciam um cenário que ia na 

direção oposta à do ambiente internacional. Eli Diniz denominou tal momento de uma 

―crise de refundação‖. Tratava-se, portanto, de uma conjuntura crítica que acentuava o 

peso das escolhas dos atores na determinação dos rumos da sociedade brasileira. 

Ademais, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte representou um momento 

único, no qual não operavam pontos de vetos tradicionais à ordem política brasileira, 

algo característico do presidencialismo de coalizão, permitindo a abertura da janela de 

oportunidade
495

. 

Naquela ocasião, abriu-se uma janela de oportunidade para que a proposta 

universalista do Movimento Sanitário fosse analisada e votada. Nesse sentido, o 

movimento encabeçado por Sérgio Arouca afirmou-se na ANC diante de atores com 
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interesses múltiplos, que não lograram constituir uma proposta global antagônica, 

situação que foi, ainda, favorecida pelas regras do processo constitucional endógeno, 

que permitiu a prevalência de ideais progressistas diante do predomínio de 

parlamentares conservadores. Entretanto, tal janela de oportunidade se abriu numa 

conjuntura marcada pelo peso de barganha dos provedores privados na assistência à 

saúde, resultado do modelo privatizante escolhido pela Previdência Social na provisão 

de serviços de saúde, desde os militares, e do subfinanciamento público do setor da 

saúde. Dessa forma, a aprovação do texto constitucional deveu-se a um acordo entre 

diversos interesses, que se traduziu em ambiguidades no texto na Constituinte, uma vez 

que a elaboração de um sistema público universalista, progressista, associado aos 

valores da VIII Conferência Nacional de Saúde – como fica claro no artigo 196 – 

conectou-se - no artigo 199 – à participação complementar do setor privado na 

assistência à saúde, criando o modelo dual de saúde no Brasil. 

Os anos posteriores a Constituinte de 1988 não foram favoráveis a 

implementação da Reforma Sanitária, uma vez que houve ausência de suporte político, 

somado ao subfinaciamento e à incapacidade de publicização da rede de serviços, os 

quais funcionam como constrangimentos à implementação completa do SUS. Ademais, 

no momento da operacionalização dessa reforma, personagens políticos importantes, 

como o Movimento Sanitário e os trabalhadores formais, não se articularam como um 

grupo de interesse. Dessa forma, a coesão presente na década de 1980 não foi a mesma 

ocorrida no momento de implementação do Sistema Único de Saúde. Entretanto, o veto 

implícito à efetivação da reforma decorreu da indefinição das fontes estáveis de 

financiamento aliado a uma conjuntura econômica pouco favorável para implantação do 

Sistema Único de Saúde. Diante de um contexto marcado por forças políticas 

conservadoras, no interior das quais as políticas sociais abrangentes perdiam espaço 

frente à valorização do mercado, o projeto publicista para a saúde não se constituiu um 

objetivo governamental496.  

Simultaneamente às dificuldades de implementação da reforma, ocorreram a 

regulamentação dos planos e seguros de saúde, em 1998, e a criação da ANS em 1999, 

dois momentos importante na trajetória do sistema de saúde brasileiro, uma vez que 

consagraram a segmentação do setor, garantindo-lhe agora uma dimensão institucional.  

Embora o processo tenha garantido uma série de direitos aos usuários e regras para as 
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relações entre os prestadores e as empresas, este período reafirma a natureza dos 

seguros como um negócio, aberto inclusive ao capital estrangeiro. Além disso, esse 

momento foi emblemático por reduzir o alcance do Conselho Nacional de Saúde, 

agência decisória do Sistema Único de Saúde, por via da criação da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar. Cristalizava-se, assim, um arranjo comum aos sistemas liberais, 

nos quais cabe ao Estado, por via de agências específicas, papel exclusivamente 

regulador dos serviços prestados por agentes privados, com acesso definido pelo 

mercado. A diferença da situação brasileira é que tal arranjo se superpõe ao sistema 

público, que permanece aberto a todos os cidadãos, e não só a públicos vulneráveis. 

Esses dois momentos estabeleceram um padrão de disputa, procedimento e 

transação para o exercício das operadoras e dos prestadores, inaugurando novas regras 

entres as duas partes, as quais foram denunciadas pelas entidades médicas como 

―abusiva‖, ―incompleta‖ e ―responsável por interferir na autonomia médica‖. Dessa 

forma, o bloco médico ligado a Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de 

Medicina, pautado pela temática que era preciso ―disciplinar o setor‖ - , uma vez que, 

segundo ele, havia uma brecha na legislatura que permitia as operadoras pressionarem 

os médicos exigindo produtividade em detrimento ao bom atendimento - iniciaram uma 

mobilização para assegurar um arcabouço jurídico que regulasse a contratualização 

entre prestadores e empresas de saúde. 

A transformação da demanda do grupo médico em pauta governamental, no que 

se refere os contratos entre os profissionais e as empresas, percorreu um período de 4 

anos. A princípio precisou-se transformar a ausência de regras específicas para as 

relações entre os prestadores e as empresas em um problema para a prática da medicina. 

Para tanto, a prática do lobby foi utilizada, sobretudo, na mídia, na agência reguladora e 

o proveniente da resolução do CFM. O posicionamento do bloco médico foi ratificado 

pela instalação da CPI dos Planos e Seguros de Saúde, haja vista que, uma das 

justificativas para instituição da CPI foi a limitação de procedimentos e a denúncia do 

descredenciamento irregular dos médicos. A solução para a temática do grupo médico, 

sobre a ausência dos contratos, começou a ser construída com a Proposta de Lei, 

resultado do Relatório Final da CPI. O documento final da Comissão propunha a 

introdução de um artigo da Lei 9.656 que regulasse as duas frentes. Naquele momento 

havia um humor nacional favorável à introdução da agenda, devido às constantes 

campanhas do grupo médico sobre a questão e à pesquisa da USP, a qual sinalizou o 

limite de procedimentos como uma queixa frequente dos usuários de planos e 
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seguros.  Contudo, a criação de uma resolução para regulamentar esta relação ocorreu 

apenas diante do protagonismo do Ministro da Saúde, Humberto Costa, o qual reuniu a 

agência reguladora, grupo médico e a pasta da saúde para a construção de um consenso 

sobre a questão. 

Em linhas gerais, os médicos alinhados ao setor privado, da medicina liberal e os 

proprietários, não se opuseram a criação e a presença de um sistema público de saúde, 

nem mesmo durante a Constituinte. Contudo, posicionaram-se contrários à sua atuação 

exclusiva, denunciando, assim, na década de 1980, a tentativa de estatização do setor e 

os efeitos desta medida no exercício da profissão médica. Ao final da década de 1990 e 

início dos anos 2000, o arranjo dual da assistência à saúde institucionalizou-se, diante 

nessa conjuntura, a presença do SUS deixou de ser vista como ameaça para o bloco 

privatista e passa a ser nucleada pelas operadas de planos e seguros de saúde. Nesse 

sentido, as entidades médicas protagonizam ações para conter o poder discricionário dos 

planos e seguros, diante da ausência de regulação do setor, utilizando, mais uma vez, da 

justificativa da ameaça à prática da medicina.  

Esta pesquisa dialogou com os pesquisadores que compartilham da posição de 

que embora o peso dos grupos médicos seja importante nos desdobramentos dos 

modelos de assistência à saúde, eles não conseguem se articular sozinhas para modificar 

a conjuntura institucional. Neste trabalho, o protagonismo dos grupos médicos no início 

da década de 1990 não foi alvo da análise, ainda que durante o texto algumas pistas 

sobre o posicionamento desses profissionais diante da política de saúde sobressaiam. A 

escolha pela investigação da participação dos grupos médicos no momento da 

Constituinte de 1987-1988 e no período posterior ao da promulgação da Lei de Planos e 

Seguros Privados de Saúde, em 1998, foi feita devido às mudanças institucionais que os 

momentos inauguram, sobretudo pela mobilização das entidades médicas pela busca da 

autonomia profissional. Naturalmente, outras possibilidades existem para investigar a 

participação desses profissionais na Política de Saúde no Brasil, contudo esta tese 

propôs uma versão ambientada neste período. 
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