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RESUMO:

Este artigo é produto de pesquisa bibliográfica e documental em andamento sobre a relação entre Política de Saúde
brasileira e orçamento público no contexto de crise estrutural do capital e contrarreformas do Estado. Foi utilizada uma
literatura especifica do Serviço social e de áreas afins para alcançar o objetivo proposto, bem como dados
secundários sobre orçamento público. Os resultados teóricos alcançados conjuntamente com os dados do orçamento
público comprovam que as políticas sociais brasileiras, especificamente a saúde, são fragilizadas pelas políticas
fiscais adotadas pelos governos atendendo a lógica de acumulação capitalista, principalmente após a década de
1990, o que comprova que o Estado, devido a sua função social em sociedade de classes, atende as prioridades da
lógica mercadológica de acumulação.

Palavras-chave: Política de saúde. Orçamento público. Contrarreforma do Estado.

ABSTRACT:

This article is a product of ongoing bibliographical and documentary research on the relationship between Brazilian
Health Policy and public budget in the context of the structural crisis of capital and state counter-reforms. A specific
literature of the Social Service and related areas was used to reach the proposed objective, as well as secondary data
on public budget. The theoretical results achieved together with the public budget data prove that Brazilian social
policies, specifically health, are weakened by the fiscal policies adopted by governments, following the logic of capitalist
accumulation, especially after the 1990s, which proves that the State, Due to its social function in class society, meets
the priorities of the accumulation market logic.

Keywords: Health policy. Public budget. Counter-Reformation of the State.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta alguns elementos teóricos que envolvem a política de saúde e o orçamento público no
Brasil, evidenciando os desdobramentos da hegemonia neoliberal nesta política pública. Este artigo é fruto de uma
pesquisa bibliográfica realizada durante a primeira etapa dos estudos da monografia de conclusão de curso em
Serviço Social.

Diante de uma conjuntura adversa e permeada por desafios para a garantia e efetivação dos direitos sociais
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adquiridos pelo conjunto da classe trabalhadora, pesquisas sob esse recorte temático trazem contribuições relevantes
para compreender e fomentar o debate sobre o orçamento das políticas sociais, especificamente, da política de saúde,
visto que o orçamento público consiste no mecanismo que possibilita concretizar a realização dos direitos sociais nos
marcos da sociedade regida pelo sistema do capital. Por isso, partimos do pressuposto que, diante de um contexto de
crise estrutural do capital o projeto neoliberal, consolidado no Brasil na década de 1990, apregoa a necessidade de
mudança na postura do Estado. Este se compromete com o repasse dos recursos públicos para garantir a retomada
promissora da lucratividade dos monopólios capitalistas, em detrimento dos investimentos nas políticas públicas. As
intenções de investimentos nas áreas sociais se restringem por parte do Estado, que se apoia no discurso de
escassez de recursos públicos e apresenta como saída para o impasse à privatização dos serviços públicos.

A literatura existente sobre orçamento público das políticas sociais no Brasil vem se expandindo nos últimos anos em
diferentes áreas do conhecimento. Apesar dessa significativa expansão, no Serviço Social a produção sobre a
temática ainda é considerada inexpressiva. Nessa categoria profissional os estudos de Salvador (2010) e Boschetti e
Salvador (2006) são as maiores referências para a politização do debate crítico em torno do orçamento público,
fomentando a discussão direcionada ao fato de que a efetividade do orçamento público consiste em um elemento
essencial para a ampliação dos direitos da cidadania.

O presente artigo se fixa no campo de pesquisa da teoria social de Marx. Em consequência disso construímos o
referencial teórico adotando a perspectiva do materialismo histórico dialético para apreensão da realidade com vistas
a entender que toda a dinâmica que envolve o orçamento público do sistema de saúde nos dias atuais é fruto de uma
construção histórica e permeada pela luta de classes. Para Gil (2008) o materialismo histórico dialético tem nas
transformações históricas dos modos de produção e seus intercâmbios e não na consciência humana a base de toda
a ordem social. A temática do orçamento público é complexa e cheia de antagonismos e o método em Marx permite
apreender o fenômeno em sua totalidade, de modo a compreender a estrutura e dinâmica do objeto, portanto, adensar
o debate acerca do orçamento público, em sua dimensão política, consiste em um elemento fundamental no âmbito
das questões que envolvem o desmonte da política de saúde brasileira.

2 ESTADO BRASILEIRO E CONSTITUIÇÃO DO FUNDO
PÚBLICO: estrutura do orçamento da política de saúde
no Brasil

O modelo de orçamento da política pública de saúde no Brasil vem se construindo ao longo da história recente do
país. Esta construção vem se desenhando desde o início do século XX quando começaram a surgir às primeiras
ações de atenção à saúde pública (SALVADOR, 2010). Até o final da década de 1980, a atenção à saúde no Brasil se
dividia em dois campos: a saúde pública, financiada pelo governo federal, abrangia a população em geral, uma vez
que promovia ações de combate às endemias, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a promoção do
saneamento básico no país (SALVADOR, 2010). O segundo, o campo da saúde previdenciária, encaixava-se no
padrão de “cidadania regulada” (SANTOS, 1979), pois somente tinha acesso aos serviços da medicina previdenciária
aqueles que estavam inclusos no mercado formal de trabalho e, assim, poderiam contribuir com o seguro social.

Desde os seus primeiros passos no campo estatal, as ações de saúde pública estão atreladas ao desenvolvimento
econômico do país. No Brasil, a saúde começou a ganhar contornos de “questão social” nos primórdios do
desenvolvimento capitalista que tem como base a economia exportadora cafeeira (BRAGA; PAULA, 1981). Neste
momento, o cenário econômico demandava do Estado ações de saúde pública voltada a construir uma estrutura que
permitisse a efetivação da produção e exportação do café, começando a emergir políticas públicas nos aspectos de
higiene e saúde.

Do ponto de vista de atendimento à saúde, os primeiros destes aspectos pareciam ter
como problema crucial o saneamento de portos e núcleos urbanos como Rio, São Paulo e
Santos, vinculados ao segmento nascente. Tratava-se de condições sanitárias mínimas
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indispensáveis não só as relações comerciais com o exterior, como também ao êxito com a
política de imigração que pretendia atrair mão de obra fundamental para a constituição do
mercado de trabalho capitalista. (BRAGA; PAULA, 1981, p.42).

Com isso, percebemos que o sistema de saúde brasileiro se construiu acompanhado do cenário político e econômico.
As alterações de natureza estatal, presentes no estado brasileiro a partir da década de 1930, criaram condições para
que as questões de saúde fossem defrontadas através de uma série de políticas que atendessem a classe assalariada
nascente (BRAGA; PAULA, 1981). A partir de 1930 houve uma centralização da política de saúde que teve como
marco a criação do Ministério de Educação e Saúde. Esse processo de centralização possibilitou a expansão dos
serviços de saúde, uma vez que foram criadas várias diretorias e serviços.

A reconstituição histórica do processo de centralização por parte do Estado, as reformas
nos serviços de saúde e a criação de uma multiplicidade de agências e de novas unidades
de serviço fundamenta a afirmação de que no período que abre com a revolução de 30
inicia-se a constituição de política nacional de saúde. Mais ainda, a reestruturação e
dinamização dos serviços configuram o primeiro momento do processo de concretização
dessa política que, entretanto, continuará limitada, sua plena constituição tendo que
aguardar necessariamente outra etapa do desenvolvimento brasileiro da década de 50.
(BRAGA; PAULA, 1981, p.55).

O cenário político e econômico que se desenha entre a década de 1930 e 1950 tanto em plano nacional quanto
mundial (Segunda Guerra Mundial) demanda do Estado brasileiro uma intensificação das ações em saúde. Nesse
momento, é criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) implementado por ordem estratégica vinculada à
produção de borracha e minérios, para auxiliar os trabalhadores dessas áreas. Em continuidade a essas ações
tornou-se uma rede, que financiada pelo governo federal foi responsável por diversos serviços de saúde em todo o
país, porém o que se observava nesse período eram os parcos recursos estruturais e orçamentários destinados a
essa área (BRAGA; PAULA 1981).

Será na década de 50, momento de inflexão da economia brasileira e de reaparelhamento
do Estado, que o setor de saúde pública atingirá sua estrutura definitiva consolidando as
tendências assinaladas. Toda a estrutura do aparelho estatal em saúde pública que vinha
sido montada desde o Estado Novo amplia-se tanto pela extensão relativa do atendimento,
quanto porque se acentua a tendência centralizadora anterior. Mas a outra face será a
manutenção das limitações estruturais que desde o início marcaram também o setor.
(BRAGA; PAULA 1981, p. 56).

Chamamos a atenção para todas essas questões estruturais do sistema de saúde nesse período em que foi criado o
Ministério da Saúde, mais precisamente em 1953, para que se compreenda que mesmo com a criação desse
ministério e de todas as ações em saúde implementadas naquele momento o financiamento da saúde, especialmente
do modelo de saúde pública, era limitado, pois “o Ministério da Saúde foi financiado com recursos do Tesouro, do qual
faziam parte, em maior proporção, os Recursos Ordinários da União. Em termos orçamentários, o Ministério da Saúde
não recebia uma grande fatia de recursos para implementar seus programas”. (MANSUR, 2001, p.36).

Na década de 1960, período em que ainda estavam em vigência os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS)
criados em 1930, no âmbito da saúde, destacou-se a medicina previdenciária (BRAGA; PAULA, 1981). No período
chamado "milagre econômico" quando aumentaram às contribuições previdenciárias, as bases institucionais dos IAPS
ruíram dando espaço para a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões (INPS). Evidenciava-se naquele
momento a tendência privatista do sistema de saúde brasileiro:

Com a criação do INPS, consolidou-se a tendência de contratação dos serviços
hospitalares privados, que já era visível nos anos anteriores, possibilitando ainda mais a
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expansão da oferta de serviços e garantindo o mercado dos produtores privados dos
serviços de saúde, ao mesmo tempo em que houve uma deterioração da rede própria da
Previdência. (CARVALHO, 1998 apud MANSUR 2001, p.6).

Na década de 1970 a Ditadura Militar pretendia aumentar o seu poder político, com isso o governo percebeu a sua
deficiente atenção à “questão social” e buscando conquistar a classe pobre começou em 1974 a financiar políticas
sociais votadas a essa classe (BRAGA; PAULA, 1981, p.124). Neste momento, começou a emergir no país uma
ampliação no acesso aos serviços de saúde em uma tendência universalizante que se concretizaria em 1988
(MANSUR, 2001).

Nos anos que precederam a Constituição Cidadã, aliado a bandeira de redemocratização do país, o sistema de saúde
caminhava para uma universalização do seu acesso, o que demandava um investimento na descentralização das
suas ações e do seu financiamento (MANSUR, 2001). No ano de 1988 com a promulgação da Constituição cidadã, a
saúde adquiriu status de política social, passando a ser direito constitucional de toda a população. A partir desse
momento a atenção à saúde deixou de se dividir nos campos de saúde pública e previdenciária, e o Estado ficou
responsável por financiar a população todos os serviços de saúde de forma universal independentemente de
contribuição. Com isso, a saúde passou “[...] a ser um direito de todos – condição de cidadania social – e dever do
Estado – ou seja, uma responsabilidade e solidariedade do conjunto da sociedade – para a qual as clientelas seriam
beneficiadas independente de contribuírem para o financiamento do sistema.” (CARVALHO, 1998 apud MANSUR
2001 p.17).

O Sistema Único de Saúde (SUS) fruto da constituição de 1988 se baseia no princípio de universalização encontrou
dificuldades de implementação na década de 1990, apesar da saúde se manter como um direito adquirido e garantido
por lei, o cenário econômico mundial vai demandar do Estado capitalista uma nova maneira de lidar com o orçamento
das políticas sociais entre elas a saúde.

3 CONTRA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO:
desdobramentos no orçamento da Política de Saúde no
âmbito do orçamento da Seguridade Social

A contrarreforma do Estado agravou as dificuldades de implementação do orçamento da seguridade social previsto na
CF/88, pois [...] a área de assistência social foi virtualmente eliminada, e a saúde imprensada, de um lado, pelo
Orçamento Geral da União e, de outro, pelo Ministério da Previdência (BOSCHETTI; SALVADOR, 2006, p. 54). Por
outro lado, esses autores deixam claro que o orçamento da seguridade social “[...] é superavitário e não só suficiente
para cobrir as despesas com os direitos já previstos, como poderia permitir sua ampliação” (IBIDEM, p.56).

Com a afirmação da hegemonia neoliberal no país, a concepção de Política de Saúde inscrita na CF/1988 foi
desconstruída, e as recomendações do Banco Mundial orientaram uma contrarreforma no Brasil, influenciando
diretamente nas mudanças no setor saúde. Baseado em Rizzotto (2012), dois documentos demonstram o conjunto de
propostas do Banco Mundial para a saúde no Brasil. O primeiro, intitulado “Brasil: novo desafio à saúde do adulto”
elaborado em 1991 e “A Organização, Prestação e Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90,
formulado em 1995”. Sobre os argumentos contidos nesses documentos destacam-se:

O primeiro, elaborado após a Constituição de 88 e a aprovação das Leis Orgânicas da
Saúde 8.080 e 8.142 de 1990, rebate frontalmente os avanços formais da reforma sanitária
contemplados nesta legislação. Baseado no eixo da maioria de suas propostas que é o
custo/efetividade sugere a seletividade do acesso como proposta à quebra da
universalidade: “os programas devem orientar-se especificamente para os pobres e
considerar explicitamente a sua situação” (BANCO MUNDIAL, 1991, p.7, apud CORREIA,
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2007, p.3).

Na conjuntura de reformas se evidenciam dois projetos no setor saúde: o projeto vinculado à defesa do Estado
democrático e de direito provedor da saúde universal (projeto da reforma sanitária) e o projeto de saúde vinculado aos
interesses do mercado privado. Bravo (s. d.) aponta algumas questões que rebatem na possibilidade de avanço do
SUS enquanto política social de cunho universal:

[...] o desrespeito ao princípio da equidade na alocação dos recursos públicos pela não
unificação dos orçamentos federal, estaduais e municipais; afastamento do princípio da
integralidade, ou seja, indissolubilidade entre prevenção e atenção curativa havendo
prioridade para a assistência médico – hospitalar em detrimento das ações de promoção e
proteção da saúde. A proposta de Reforma do Estado para o setor saúde ou
contrarreforma propunha separar o SUS em dois: o hospitalar e o básico (BRAVO, s/d,
p.14).

A hegemonia do projeto privatista preconiza que o direito as ações e serviços de saúde é um bem a ser buscado no
mercado.

A tarefa do Estado, nesse projeto, consiste em garantir um mínimo aos que não podem
pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao mercado. Suas
principais propostas são: caráter focalizado para atender às populações vulneráveis
através do pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro
privado, descentralização dos serviços ao nível local, eliminação da vinculação de fonte
com relação ao financiamento (COSTA, 1996 apud BRAVO, s/d, p.15).

No tocante ao orçamento da saúde,

Na divisão dos recursos dentro da seguridade social, a Constituição não definiu
percentuais para cada política, bem como não definiu, no caso da saúde, como se daria a
participação de cada esfera de governo - municipal, estadual e federal - no seu
financiamento. Em relação à primeira questão nas disposições transitórias da Constituição
garantia-se pelo menos 30% dos recursos da seguridade social para a saúde, esse
dispositivo cessou em 1990, com a aprovação da lei nº 8080, lei que regulamentou o SUS.
No ano seguinte os recursos para a saúde já haviam se reduzido para 20,95%
(MARQUES; MENDES, 2005, 164 apud CISLAGHI; TEIXEIRA; SOUZA, 2011, s/p).

A ausência de investimentos no setor saúde foi um traço marcante do gasto público nessa década de ajustes. Acerca
disso, Rizzoto (2012, p.222) destaca que no

[...] ano de 1995 foi mais crítico com apenas U$ 6,5 bilhões [...]. Nos dois anos seguintes,
1994 e 1995, houve pequena melhora, e neste último ano, o Ministério da Saúde executou
um total de R$ 18,7 bilhões. Outro ano crítico para a saúde foi em 1996, quando se
observou variação negativa de 13, 9% com apenas R$ 14,3 bilhões gastos na saúde. A
partir de 1997, recupera-se, em parte, o volume de gastos no setor, chegando, em 1999, a
R$ 20,3 bilhões. Contudo a evolução dos gastos em saúde não acompanhou a inflação do
período. Além disso, o aumento de recursos para a saúde, no mesmo período, se destinou
menos à ampliação ou melhoria dos serviços, e mais à amortização da dívida do setor. Em
1997 foram gastos 449,9 milhões de reais para o pagamento da dívida, em 1998, este valor
foi de R$ 551,7 milhões e, em 1999, o volume de recursos destinados à amortização da
dívida do setor saúde, chegou a R$ 2,3 bilhões, ou seja, mais de 10% do seu orçamento
(dados obtidos no site do Ministério da Saúde em 2000).

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_logica_capitalista_na_politica_de_saude_e_a_apropriacao_do_orca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Sendo o orçamento um fator crucial para as políticas sociais como um todo, os dados sistematizados por Rizzoto
(2012) demonstram as fragilidades orçamentárias para a materialização do acesso universal no âmbito da saúde com
destinação de recursos voltados para firmar os compromissos com os organismos internacionais no processo de
contra reforma do país.

A partir do esboço de alguns elementos acerca do orçamento da saúde no âmbito da seguridade social é necessário
destacar, o conceito de universalização excludente agravado pelo processo de contra reforma, que se expressa
através de:

[...] um sistema pobre para os pobres e um padrão de qualidade maior para os que podem
pagar pelos serviços mais corriqueiros, já que os atendimentos mais sofisticados e de alta
complexidade permanecem no setor público, sendo inclusive utilizados pelo setor privado,
especialmente com a criação das organizações sociais [...] Já atendimentos de média
complexidade e que requisitam tecnologia de ponta, muitas vezes restringem-se ao setor
privado, o que torna seu acesso mais difícil por parte da maioria da população. Assim,
aqueles usuários que deveriam ser atendidos no setor privado terminam ocupando vagas no
setor público, numa privatização indireta, e ficam sem cobertura de determinados
atendimentos segmentos que não podem pagar a oferta privada. A privatização induzida
nesta política por meio do estímulo aos planos de saúde e aos convênios tende a torná-la
um problema de direito do consumidor e não um problema de direito social para parcela
significativa dos brasileiros (BEHRING, 2008, p.268).

Mesmo com a proposta de vinculação de recursos dos três entes federados para a saúde, através da Emenda
Constitucional (EC) 29/2000, as medidas de ajustes econômicos continuaram sendo o foco de prioridades do governo.
Acerca do definido na EC 29

[...] nenhuma das esferas governamentais cumpriu a vinculação prevista. No nível federal o
Ministério do Planejamento considerou como ano-base para o cálculo da EC 29 o ano de
1999 e não o de 2000, como defendia o Ministério da Saúde, o que significou uma redução
de 1,19 bilhões de reais no orçamento de 2001, perdas que se acumularam nos reajustes
seguintes. Nos estados observa-se que o percentual mínimo não tem sido aplicado em
muitos casos, o que somado significava, apenas até 2002, 3,6 bilhões de dívida com o
SUS (CISLAGHI; TEIXEIRA; SOUZA, 2011, s/p).

Entre os anos de 2000 até 2007 por meio da DRU foi redirecionado para o orçamento fiscal cerca de R$ 278,4 bilhões
da Seguridade Social. Neste mesmo período, foram repassados para esta área apenas R$ 161,62 bilhões do
orçamento fiscal, ou seja, retornou aos cofres da seguridade social apenas 58,6% do que foi transferido via DRU
(SALVADOR, 2010).

Analisando dados do período de 2000 a 2011 referentes aos gastos Públicos das três esferas de governo com ações
e serviços públicos em saúde, Piola (2013) chama atenção para o fato de que apesar de os estados e municípios
terem aumentado os seus aportes de recursos destinados à saúde, nesse período no cenário nacional apenas 4% do
PIB foi destinado para a este setor. “Um percentual abaixo do praticado em países com sistemas de saúde universal,
que já ultrapassa os 6% do PIB há algum tempo e, em muitos, supera 10%.” (PIOLA, 2013, p.35).

Considerando esses dados o referido autor destaca que o volume dos recursos conquistados pela saúde no Brasil no
decorrer dos anos é relativamente baixo quando comparado a outros países que possuem um sistema de saúde
universal.

Sobre os investimentos federais em saúde e tomando por base o Gasto Social Federal (GSF), índice calculado pelo
IPEA que objetiva analisar os gastos do governo federal referentes a programas e ações por áreas de atuação
consideradas sociais, observa-se que houve “uma diminuição da prioridade da saúde nos gastos sociais do Governo
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Federal”. (PIOLA, 2013, p. 37). Assim, percebemos que o aporte de recursos destinado para a saúde não ocupa lugar
de destaque no orçamento da união, apesar da participação do GSF ter aumento consideravelmente a sua
participação no PIB chegando a 15,5% em 2010:

[...] a Previdência Social é a de maior representatividade em relação ao PIB, tendo
aumentado sua participação de 5% em 1995 para 7,4% em 2010. A Assistência
Social se destaca pelo seu comportamento ascendente no período, apesar de
representar uma fatia pequena do PIB (de 0,1% a 1,1%). As áreas de Saúde e
Benefícios a Servidores apresentaram um comportamento estável ao longo do
período, representando, em média, 1,7% e 2,4% do PIB respectivamente. (PIOLA
et.al, 2013, p. 35).

Enquanto marco de continuidade dos reflexos da contra reforma no setor saúde, a aprovação do Projeto de Lei nº
92/2007 que cria as Fundações Estatais de Direito Privado. Esse projeto se fundamenta na racionalidade da saúde
privatista e prevê, por meio de contratos de gestão e repasse de recursos públicos ao setor privado, maior autonomia
gerencial, financeira e orçamentária para as fundações desenvolverem ações na área da saúde, entre outras.

Neste sentido, Salvador (2010, p. 311) argumenta sobre a participação do setor privado na oferta de saúde no Brasil:
“A transferência de recursos do orçamento para as entidades privadas ocorre principalmente nas esferas municipal e
estadual, que recebem recursos públicos da União por meio da transferência do FNS no sistema “fundo a fundo””.

Esse aumento progressivo de repasse de recursos públicos para o setor privado resulta na “universalização
excludente” transformando, e ampliando, as necessidades de saúde em mercadorias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentando alguns resultados teóricos de uma pesquisa bibliográfica/documental sobre o orçamento da política de
saúde, o presente artigo objetivou traçar a trajetória da política de saúde no Brasil e do seu orçamento no contexto das
contrarreformas nesse setor e marcado por disputas entre os projetos que orientam a sua implementação.

O modelo de Seguridade Social adotado no Brasil, no qual a saúde se integra, significa avanços no âmbito do
processo de redemocratização do país, no entanto, sua legalização não significa garantia de efetivação. Dessa forma,
as considerações apresentadas indicam que a política de saúde, bem como as demais políticas públicas que
compõem a Seguridade Social no Brasil, desde os seus primórdios, é penalizada em detrimento das políticas fiscais e
esse fato somente se agravou nos últimos anos. Historicamente as políticas sociais não são prioridades do Estado, e,
por isso, a oferta universal do SUS é afetada, pois os investimentos em saúde por parte do Estado são direcionados
ao setor privado tornando precários serviços públicos do SUS.

Atualmente, os serviços de saúde têm sido um campo fértil para os interesses do mercado. Fatores como privatização
dos equipamentos de saúde pública, terceirização dos serviços e a tomada do orçamento de saúde para
investimentos em políticas fiscais, entre outros, tem sido a realidade do Estado brasileiro em tempos de ofensiva
neoliberal. A Política de Saúde sofre com a canalização dos recursos das políticas sociais por meio da Desvinculação
dos Recursos da União (DRU), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, recentemente aprovada, prevê que os
investimentos nas áreas sociais sejam congelados por 20 anos. No caso da saúde, o projeto defende que o cálculo
das despesas seja empenhado no exercício anterior acrescido da variação do Produto Interno Bruto (PIB).

As mudanças em andamento anunciam o desmonte total da concepção de Seguridade Social inscrita na CF de 1988 e
diante desse cenário a PEC do teto de gastos vem fragilizar ainda mais o orçamento da política de saúde que hoje
representa uma parcela mínima do orçamento geral da união. Suas consequências serão devastadoras, uma vez que
a saúde é amplamente penalizada diante da dinâmica dos interesses comerciais que permeiam o seu orçamento.
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