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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo abordar a Política de Saúde na conjuntura neoliberal, salientando as dificuldades enfrentadas para sua efetivação e consolidação. A pesquisa é de caráter bibliográfico e se consistiu no levantamento/leituras de artigos, livros, entre
outros materiais, que tratam sobre esse campo. Está dividida em uma breve caracterização acerca da política social, bem como o cenário do Brasil na década de 1980 e 1990, e os impactos enfrentados na política pós ajuste. Entre as considerações se destaca os avanços
no processo de construção da política, cerceado por lutas em busca de efetivação e uma contracorrente logo após sua conquista, pactuada no Sistema Único de Saúde, que provoca dificuldades na integralidade de sua implantação. Evidencia-se a necessidade no trato
dessa questão diante do panorama que a sociedade brasileira tem enfrentado no setor da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Neoliberalismo. Reforma. Conjuntura.

ABSTRACT

This article aims to address the Health Policy in the neoliberal conjuncture, highlighting the difficulties faced for its effectiveness and consolidation. The research is of bibliographical character and it consisted in the survey / readings of articles, books, among other materials,
that deal with this field. It is divided into a brief characterization of social policy, as well as the scenario of Brazil in the 1980s and 1990s, and the impacts faced in post adjustment policy. Among the considerations is the progress made in the process of the construction of the
policy, constrained by struggles in search of effectiveness and a countercurrent soon after its conquest, agreed in the Unified Health System, which causes difficulties in the integrality of its implementation. It is evident the need to address this issue in the face of the
panorama that Brazilian society has faced in the health sector.

KEYWORDS: Health. Neoliberalism. Reform. Conjuntura.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo abordar la Política de Salud en la coyuntura neoliberal, resaltando las dificultades enfrentadas para su efectivación y consolidación. La investigación es de carácter bibliográfico y se consistió en el levantamiento / lecturas de
artículos, libros, entre otros materiales, que tratan sobre ese campo. Está dividida en una breve caracterización acerca de la política social, así como el escenario de Brasil en la década de 1980 y 1990, y los impactos enfrentados en la política post-ajuste. Entre las
consideraciones se destaca los avances en el proceso de construcción de la política, cercenado por luchas en busca de efectividad y una contracorriente poco después de su conquista, pactada en el Sistema Único de Salud, que provoca dificultades en la integralidad de
su implantación. Se evidencia la necesidad en el trato de esta cuestión ante el panorama que la sociedad brasileña ha enfrentado en el sector de la salud.

PALABRAS CLAVE: Salud. El neoliberalismo. La reforma. Coyuntura.

1 INTRODUÇÃO

O artigo consiste na apresentação dos impactos do neoliberalismo na Política de Saúde brasileira, explicitando os principais impactos da ofensiva neoliberal no seu processo de efetivação. Situamos a saúde dentro de um contexto sócio histórico permeado por avanços e
retrocessos, a fim de auxiliar na compreensão de como a mesma está configurada na atualidade, assim como uma breve explanação sobre a política social. São apresentados elementos marcantes da conjuntura política do Brasil vivenciada desde a década de 1980.

Com a conquista da Carta Magna de 1988 que a saúde se integrou como parte da seguridade social juntamente com a previdência social, sendo instituída como direito de todos e dever do Estado. A saúde é vista sob um novo prisma, baseado em um conceito de acesso
universal e constituição de um Sistema Único. O momento posterior a CF/88 foi conturbado, sobretudo com a retórica neoliberal imperante, que vai na “contracorrente” do que foi conquistado através de lutas das classes populares. Desse modo, a seguridade social como
um todo passa por dificuldades desde seus primórdios a uma implementação efetiva, passando por ataques. Tem-se como característica particular desse momento do capital a desconstrução, total ou parcial, das conquistas obtidas pelos movimentos da classe
trabalhadora. Os direitos sociais são colocados em um panorama de benefícios tidos como causa do processo de declínio que culminou na crise de 1970, pelos gastos que nele foram investidos, suprimidos em nome da flexibilização. (NETTO; BRAZ, 2008).

O acesso universal e integral a saúde é resultado de um processo histórico permeado por embates e nuances que a fez expandir e evoluir quanto ao seu conceito, que traz não a mera ausência de doença, mas um estado de completo bem estar físico, mental e social, e
isso demanda um conjunto de especialidades e atuações que promovam a integralidade dessas questões. A dificuldade da fixação desse conceito deve ser vista dentro de uma conjuntura neoliberal, que tem a retirada de direitos sociais como característica central,
contribuindo para uma formação e consequente atuação permeada por contradições e dificuldades. Diante disso busca-se refletir de que forma o SUS vem sendo reproduzido na sociedade.

É possível perceber também que contribuem para a fragilidade do atendimento do usuário o predomínio de questões anteriores a Reforma Sanitária, como é o caso do império do modelo biomédico voltado para a doença, apresentando um caráter hierarquizado. Ainda na
linha de análise conjuntural temos o reflexo do esfacelamento do trabalho e de sua fragmentação dentro das instituições de saúde, em que são tratadas as partes por cada profissional, sem necessariamente a socialização e busca por entender o conjunto que é formado
por elas, se refletindo na complexidade que é a execução da intersetorialidade, que se constitui imprescindível no exercício da integralidade. No plano do cotidiano essas questões se tornam recorrentes, devido muitas vezes a mecanicidade própria do dia a dia,
reafirmando esse caráter de esfacelamento esvaziado de reflexão.

Os profissionais enquanto agentes da saúde são formados, guiados pela lógica preconizada no SUS, mas também pela lógica de mercado, contraditoriamente, ainda que em um equipamento público, esse fato se reflete no exercício profissional e se coloca através de uma
série de transgressões aos direitos, em que os usuários são diretamente impactados. Trazem-se à tona essas questões como forma de reflexão, buscando mecanismos para trabalhar o ideário de saúde focado nos avanços obtidos, bem como na compreensão dos
retrocessos, em uma lógica de capacitação continuada.
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2 POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL

As políticas sociais são um conjunto de ações ou diretrizes que têm como principal objetivo melhorar as condições de vida dos trabalhadores, por meio de serviços, cujo intuito é minimizar os impactos das desigualdades sociais causados pela relação contraditória entre
capital e trabalho. O debate sobre as políticas sociais foi ganhando maior visibilidade a partir dos anos 80, nesse momento, já era possível observar mudanças no horizonte das mesmas.

Os desdobramentos que foram colocados em pauta durante as modificações ocorridas durante a década de 80, contribuíram para que houvesse a promulgação da Constituição de 1988, a qual deu origem a um novo processo de sistematização de proteção social,
fundamentado na concepção de Seguridade Social e na universalização dos direitos sociais, tornando responsabilidade do Estado o gerenciamento da saúde, da assistência social e a previdência social. Para fazer a análise sobre a Política de Saúde no Brasil é preciso
sinalizar um breve percurso histórico sobre a saúde oferecida de forma filantrópica, o projeto de Reforma Sanitária e como se deu a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com Bravo (2006), no Brasil, a intervenção do Estado na saúde só foi acontecer de fato no século XX, mais precisamente na década de 30. Durante o século XVIII a assistência médica era realizada através da filantropia e na prática liberal, ou seja, antes não
havia um pensamento sobre saúde de forma coletiva ou pública. Não existia uma ideia de saúde e sociedade, ela acontecia através das ações das Câmaras Municipais que mais primava a limpeza da cidade e o zelo pela higiene pública, fiscalizando os portos e
comércios.

Nesse período de intervenções voltadas para questões de higiene e saúde do trabalhador algumas atitudes tomadas contribuíram para a estruturação do sistema previdenciário brasileiro, sendo a principal delas a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs),
que ficou conhecida como Lei Eloy Chaves. Essa lei era financiada pela União, pelos empregados e pelas empresas empregadoras, seus benefícios eram de acordo com as contribuições voltados para a médica-curativa e fornecimento de medicamentos, aposentadoria
por invalidez, tempo de serviço ou velhice, auxílio funeral, entre outros. A partir disso, surgiu a medicina previdenciária, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Nesse processo, as expressões da questão foram enfrentadas de maneira que
contemplasse uma maior parcela de trabalhadores urbanos que sofriam com diversas condições árduas de trabalho, saúde e moradia, numa perspectiva de conter possíveis reinvindicações dessas categorias. Com isso, houve o crescimento da intervenção estatal na
sociedade, diminuindo o protagonismo dos trabalhadores no jogo político. (BRAVO, 2006).

No que diz respeito ao período ditatorial, podemos afirmar, conforme Oliveira e Teixeira (1986), que os serviços de saúde prestados a população eram voltados para práticas médica-curativas, individuais, assistencialistas, especializada e realizada por intermédio da
previdência que privilegiava o produtor privado, sendo fornecida principalmente, pelos serviços dos institutos.

Após a superação do regime da ditadura, mais especificamente nos anos 80, a sociedade vive uma ambiguidade de fatos, o processo de democratização política e a vivência de uma crise econômica que ainda existe nos dias de hoje. No setor da saúde, surgem os
debates voltados para a sua democratização. Um acontecimento de relevância foi a 8º Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986 em Brasília. Os eixos elencados na conferência se baseavam no direito à saúde e a necessidade de reformulação do Sistema
Nacional de Saúde. Os debates na Conferência contaram com a participação de inúmeros atores políticos, inclusive moradores e sindicatos, que refletiram sobre a saúde numa perspectiva universalista. Portanto houve uma proposta de não só idealizar um Sistema Único
de Saúde, mas da realização de uma Reforma Sanitária no Brasil.

Sendo assim, o Sistema Único de Saúde, veio romper com o assistencialismo médico que antes era prestado durante a década de 1920. Agora, a lógica, era pela efetivação da seguridade social, pautada na perspectiva universalista de saúde para os brasileiros. Na
conferência foi posta em destaque o artigo da Constituição de 1988, ao qual assegura que a “[...] saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. (BRASIL, 1988). Tal artigo explicita a defesa do acesso universal e igual para todos, em que se repudia qualquer tipo de preconceito ou discriminação. O SUS também apresenta
como princípio a integralidade, cujo objetivo é a proposta de ações e serviços que favoreçam a promoção, proteção, e a recuperação do indivíduo.

Dos anos 90 até os dias atuais, o que se vê são os redirecionamentos ambíguos que a saúde tem apresentado com o advento do neoliberalismo. Na Constituição Federal, a saúde tem um caráter extremamente contraditório, já que na medida em que o sistema prioriza o
acesso universal, ela permite a inserção de serviços que complementam a saúde, através do fomento à privatização dos serviços prestados à sociedade.

A proposta de Política de Saúde construída na década de 80 tem sido desconstruída. A saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise. A
refilantropização é uma de suas manifestações com a utilização de agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades profissionais, com o objetivo de reduzir os custos. (BRAVO, 2006, p. 100).

O projeto de saúde voltado para a lógica de mercado reatualiza o modelo de assistência privatista e a direciona para a política de ajuste, que objetiva a contenção de gastos e a descentralização da responsabilidade do Estado. Esse processo tem como princípio
concepções individualistas e fragmentadas. Isso lacera o que foi conquistado através de lutas por toda a população brasileira durante anos.

Mesmo com esses limites, o SUS, é um sistema de saúde relevante para a população. É composto por centros, postos de saúde, hospitais, serviços de assistência farmacêutica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a ambiental, assim como os institutos de
pesquisa. Esses estão divididos na Atenção Básica Especializada e Hospitalar e têm por finalidade a promoção da saúde, articuladas em redes para efetivação da política, prevendo a co-gestão e participação da população.

É de fato um avanço esse sistema na garantia do direito à saúde de forma ampliada, considerando uma série de fatores que estão para além da patologia biológica, como os condicionantes, para promover ações preventivas e a proteção continuada da saúde. Além disso,
a importância do trabalho multidisciplinar dos profissionais para efetivação dessa política, com a finalidade de “olhar” os indivíduos a partir de múltiplas concepções. Em contrapartida, há o descumprimento de alguns dispositivos constitucionais e legais previstos na Lei nº
8.080, de 19 de Setembro de 1990. São omitidos e negados sob pretextos orçamentários, e a falta de fiscalização das ações relacionadas à saúde, que são reflexos da ofensiva neoliberal cujas ações são pautadas na minimização dos gastos públicos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde em nível mundial, sobretudo por sua concepção de universalidade. A lei maior que regulamenta o SUS é a Lei Orgânica de Saúde (8.080/1990), a qual foi citada acima. Ela
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Possui princípios, diretrizes, objetivos, atribuições e outros regulamentos que resumem o conjunto de
normas que o sistema deve efetivar. Suas competências são questões fundamentais, porém, na realidade ainda se observa muitas fragilidades. São contidos na lei doze princípios fundamentais, mas chamaremos atenção para cinco deles: a equidade, a integralidade, a
universalidade, a descentralização e o controle social, que norteiam as bases de intencionalidade.

O SUS tem um arcabouço teórico que defende a questão da humanização na saúde para os usuários. Assim se estruturou a Rede Humaniza SUS (RHS), que completou 10 anos agora em 2018, sendo um projeto de muita expectativa e empolgação. Ela pretende unir
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trabalhadores, gestores e usuários do setor público em favor da humanização do Sistema Único de Saúde, ou seja, um sistema que fosse capaz de reconhecer o outro como legítimo cidadão de direitos, que valorizasse todos os sujeitos e suas diferenças. Ademais, a RHS
tem o objetivo de promover, ampliar e divulgar a Política Nacional de Humanização (PNH). O foco dessa política é a propagação e melhorias no atendimento dos usuários da saúde pública.

O método utilizado pela PNH visa a inclusão e relação entre os sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários). As suas diretrizes gerais estão focadas na ideia de clínica ampliada, cogestão e gestão participativa, acolhimento, ambiência, valorização do trabalhador e defesa
dos direitos do usuário. A clínica ampliada tem a proposta de melhor compreender o adoecimento e como tratar esse processo com qualidade diferenciada, instigando a autonomia dos sujeitos nos serviços. Ela visa integrar toda equipe de profissionais da saúde de
diversas categorias com objetivo de fomentar a importância do cuidado e tratamento através do estabelecimento de vínculos com os usuários, entendendo seu contexto social.

A cogestão e gestão participativa dizem respeito à perspectiva de uma gestão multilateral, concretizada através de espaços coletivos de discussões para tomada de decisões. O acolhimento acontece no processo de prevenção e promoção da saúde que requer a
responsabilização do profissional pelo usuário, do momento que ele chega até a sua saída da unidade, dando atenção de forma integral, ou seja, ouvindo suas particularidades, através da escuta qualificada. A ambiência sinaliza a importância para a organização dos
espaços objetivando que os mesmos sejam acolhedores e saudáveis para a população usuária, nesse processo é levado em consideração o olhar do usuário e o olhar de profissionais de diversas categorias, como dos arquitetos, dos engenheiros, dos médicos, dos
nutricionistas, dos enfermeiros. A defesa dos direitos dos usuários circunda na afirmativa de que todo cidadão tem o direito a uma equipe que cuide dele, informando-o seu quadro clínico e saúde, bem como sobre o fato de ele querer ou não que as informações desse
processo sejam divulgadas. Todo usuário do SUS tem múltiplos direitos garantidos por lei, e cabe aos profissionais da saúde o incentivo e conhecimento sobre os mesmos.

3 APONTAMENTOS SOBRE O NEOLIBERALISMO E ALGUNS IMPACTOS NA SAÚDE BRASILEIRA

No contexto do final da década de 1960 o Brasil vive um momento diferente dos países internacionais, enquanto estes vivenciavam a reação burguesa contra a crise do capital, estávamos em um momento de milagre econômico, pós-ditadura militar de 1964, em um
regime de expansão do fordismo que teve a introdução da produção em massa de bens duráveis para o consumo de massa restrito. Todavia ainda que em situações diferentes é possível salientar que o Brasil sempre esteve conectado ao cenário internacional. (BEHRING;
BOSCHETTI, 2008).

Diante de um panorama de transformações societárias, o fato de está ligado ao momento vivenciado internacionalmente, conectado a sua dinâmica sócio-política e econômica, faz com que o Brasil comece a apresentar sinais de esgotamento do milagre econômico em
meados da década de 1970, tardiamente, segundo Behring e Boschetti (2008, p. 137) “[...] começam a transparecer as primeiras fissuras e sinais de esgotamento do projeto tecnocrático e modernizador conservador do regime, em função dos impactos da economia
internacional, restringindo o fluxo de capitais e também dos limites internos.”. Ocorre nesse momento um movimento de adesão ao neoliberalismo, que já se aplicava mundialmente. Segundo Netto (1990 apud Bravo 2009, p. 2), sobressaem-se

[...] dois grandes projetos societários antagônicos: o da sociedade articulada sobre uma democracia restrita que diminui os direitos sociais e políticos e o de uma sociedade fundada na democracia de massas com ampla participação social
conjugando as instituições parlamentares e os sistemas partidários com uma rede de organização de base salientando-se os sindicatos, as comissões de fábrica, as organizações profissionais e de bairros, os movimentos sociais urbanos e rurais.

Dessa forma, a década de 1980 é caracterizada como um período marcado pelo avanço dos movimentos sociais, sobretudo sindicais, que lutavam em busca da legitimação de direitos para a classe trabalhadora. Muitas das reivindicações foram ratificadas na Constituição
Federal de 1988, que se deu em um momento de tensionamentos e ameaça a ordem burguesa, mantendo em seu texto um panorama de conciliação entre o velho e o novo. Entretanto, tal década, foi considerada perdida no âmbito econômico, marcada pela crise,
aprofundamento da dívida externa, desigualdades sociais, desemprego e aumento da inflação, um quadro que colocou o ajuste neoliberal como uma solução para a saída da crise e retomada da ascensão do capital. (BORLINI, 2010; BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

Assim, o neoliberalismo se apresentou como estratégia da ofensiva do capital monopolista, que visa o livre mercado e tem como valores a liberdade individual e a naturalização da desigualdade social. Dentro dessa perspectiva é empregada a necessidade de reformas em
seu aparelho, as quais se colocam no viés da retirada de direitos conquistados pelos trabalhadores, atacando as dimensões democráticas de intervenção estatal. Esse movimento se constitui contraditoriamente, pois embora a ordem burguesa reconheça que precisa de
intervenções, a enxerga apenas sob o prisma unilateral de benefícios próprios, exigindo atuações mínimas para a classe trabalhadora. (NETTO; BRAZ, 2008).

Sobressaem-se propostas relacionadas a privatizações, ataques a Seguridade Social e conquistas constitucionais. Sobressaem-se os ideais neoliberais dentro das políticas brasileiras na década de 1990, em que se evidencia o compromisso com a dívida externa, em um
processo de privatização de empresas estatais, dando continuidade ao movimento de redução dos gastos sociais, com programas sociais cada vez mais focalizados, seletivos e descentralizados. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008). Segundo Iamamoto (2001) o Estado em
virtude da crise fiscal compromete-se com as questões referentes ao capital, reduzindo seus gastos sociais com os cidadãos e obrigações públicas para pagamento das dívidas internas e externas, isto é, há uma subordinação dos direitos sociais à lógica orçamentária,
submetendo e reduzindo os direitos ao âmbito da disponibilidade de recursos, sem ser dada a devida prioridade. A democracia fica restrita a um modelo de gestão, orientada por governos neoliberais. Tendo em vista esses fatores, as políticas públicas adquirem cada vez
mais um caráter de seletividade e focalização, assim como o acesso aos próprios direitos sociais. Há um processo de mercantilização no atendimento das necessidades sociais, principalmente nas áreas da Saúde e Educação. A desresponsabilização do Estado se dá
também no advento da filantropia com a roupagem de Terceiro Setor, as ONG’S (Organizações Não Governamentais) que se mostram como uma alternativa para melhoria do quadro social.

Ocorre um movimento de satanização e culpabilização do Estado pela crise colocando a necessidade de reformá-lo, com apoio da mídia para legitimar e facilitar as privatizações. Exige-se que este seja forte para conduzir o ajuste direcionado à expansão do mercado, e
mínimo no que tange intervenções para o social, em um processo de desresponsabilização e criação do terceiro setor, sob um panorama de políticas sociais cada vez mais celetistas e focalizadas, bem como transferência de funções de cunho estatutário social.
(BEHRING; BOSCHETTI, 2008; NETTO; BRAZ, 2008). Portanto, segundo Araújo (2008, p. 61) [...] [a] função precípua do Estado, hoje, passa a ser a de proteção, de qualquer interferência, da lucratividade do capital financeiro, especialmente em tempos de mundialização
financeira da economia.

Especialmente na década de 1990 é possível visualizar a consolidação do movimento de mercantilização das políticas públicas. Ultimamente, elas continuam sendo palco de constantes transformações causadas pela lógica da iniciativa privada. Os serviços são ofertados
especialmente para os sujeitos que têm condições de pagar por ele. A privatização é parte dessa lógica cruel e excludente. (CARDIAL, 2013). Assim,

[...] houve a entrega de parcela significativa do patrimônio público ao capital estrangeiro, bem como não obrigatoriedade das empresas privatizadas de comprarem insumos no Brasil, o que levou ao desmonte de parcela do parque industrial nacional
e a uma enorme remessa de dinheiro para o exterior, ao desemprego e ao desequilíbrio da balança comercial. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 153).
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É nesse cenário de contradições que o SUS surgiu e vem resistindo frente à ideologia neoliberal. Os princípios que o SUS defende são os da universalização dos direitos, o qual todos devem ter direito ao acesso a Saúde Pública; da integralidade, pois o indivíduo deve ser
levado em consideração de acordo com a totalidade; e da equidade, levando em consideração as diferenças de cada ser humano e respondendo às necessidades conforme são apresentadas. (BRASIL, 2000).

Ainda que se tenha alcançado várias conquistas para a sociedade usuária no processo de construção do Sistema Único de Saúde os interesses econômicos do setor privado se fizeram presentes e conseguiram pleitear a sua participação no sistema de maneira
complementar, tendo acesso a recursos públicos (BEHRING; BOSCHETTI, 2008), desse modo a CF defende concomitante um sistema de saúde público e universal e a implantação de serviços complementares de saúde, evidenciando um caráter contraditório, que
apresenta limitações e desafios. Esse fato se configura como um ganho para o capital que em época de neoliberalismo buscará ao máximo fazer valer essa participação em âmbito macro.

Segundo os Parâmetros para atuação do Assistente Social na saúde,

O projeto da saúde articulado ao mercado ou à reatualização do modelo médico assistencial privatista está pautado na Política de Ajuste, que tem como principais tendências: a contenção dos gastos com racionalização da oferta e a
descentralização com isenção de responsabilidade do poder central. A tarefa do Estado, nesse projeto, consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento aos que têm acesso ao mercado. Suas
principais propostas são: caráter focalizado para atender às populações vulneráveis por meio do pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços em nível local e eliminação da
vinculação de fonte com relação ao financiamento. (CFESS, 2010).

Diante do breve panorama exposto acerca do contexto vivenciado no Brasil com advento do neoliberalismo, buscaremos explicitar os impactos causados na política de saúde. O neoliberalismo e sua política de ajuste se alinha a um projeto voltado para o mercado, o qual
reproduz a lógica privatista que preconiza a diminuição com gastos sociais, descentralização e focalização, através oferta de serviços privados, em um movimento de desresponsabilização do poder central (BRAVO, 2009). Nota-se que há uma contracorrente em relação
ao que é preconizado no SUS e no projeto de Reforma[1] Sanitária.

Esse projeto tem como premissas concepções individualistas e fragmentadas da realidade em contra-posição às concepções coletivas e universais do projeto contrahegemônico. Como estratégias da proposição privatista destaca-se a ênfase nas
parcerias com a sociedade, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise, como também, a refilantropização, ou seja, a desprofissionalização com a utilização de agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades
profissionais. (BRAVO, 2009, p. 3).

Logo após a CF/88 vivencia-se um período de contrarreformas daquilo que foi pactuado nela, em um contexto de ofensiva do capital no qual há um movimento para que a saúde se articule ao mercado. O primeiro governo brasileiro a incorporar preceitos neoliberais foi o
de Fernando Collor, com um movimento de obstacularização na implantação do SUS. Com Itamar Franco continuou a valorização econômica em detrimento do social, bem como tentativa de descentralização e financiamento do SUS. Quando presidente Fernando
Henrique Cardoso (FHC) chega ao poder, o plano real foi implementado. Nesse momento o setor da saúde passa a ceder diretamente as exigências da economia internacional. (BRAVO; MATOS, 2002 apud BORLINI, 2010).

O discurso relacionado a esse momento é aquele voltado a deslegitimação da competência do Estado na gestão dos serviços sociais e científicos, para amparar o discurso de “transferência das questões públicas de responsabilidade do Estado ao terceiro setor e o
repasse de recursos públicos para o setor privado.”. (BORLINI, 2010, p. 327).

O Estado assume a dívida externa e a prioriza,

[...] a ampliação dos direitos sociais torna-se entrave para os interesses do capital. Nessa perspectiva, instituições estratégicas, voltadas à segurança interna e externa dos países centrais e, sobretudo, da organização do mundo capitalista – como o
Banco Mundial e o FMI – atuam de forma a desestruturar e romper com as políticas sociais de caráter democratizante, não importando se para isso for necessário romper com a constituição federal dos países periféricos. (RIZZOTTO, 2005 apud
BORLINI, 2010).

Houve a criação de mecanismos para promover o avanço do capital sob a égide do Estado. Dentre as medidas implementadas está a Desvinculação de Receitas da União (DRU) que prevê o desvio legal de 20% das receitas de impostos e contribuições da Seguridade
Social apropriada pelo Governo Federal para compor o superávit primário e pagamento da dívida externa. Isso se originou no governo de FHC e institui-se em 1998 após acordo com FMI.

Dessa forma transferem-se recursos públicos para o mercado financeiro, utilizado pela política fiscal para constituir superávit primário, em que o comprometimento com os organismos internacionais se faz no sentido de mostrar sua capacidade no que concerne ao
pagamento da dívida pública. Tais recursos que deveriam ser destinados para a seguridade social são direcionados para o mercado. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou-se uma série de expectativas relacionadas a perpetuação da proposta de reforma sanitária, todavia se mostrou um governo alinhado com os interesses mercadológicos do capital, que priorizou os ditames econômicos
internacionais. (ANDRADE; GAMA, 2013).

Segundo Mendes e Marques (2007 apud Borlini, 2010) a Emenda Constitucional 29, criada em 2000, define percentuais mínimos para cada esfera de governo na área da saúde, descentralizando a gestão. Nesse sentido, as políticas sociais ficam submetidas às
determinações econômicas, com programas e projetos cada vez mais focalizados e seletivos, os quais tratam as questões de forma fragmentada, sem necessariamente buscar sanar o problema.

Nessa perspectiva, importa destacar o quão volátil se torna o financiamento da saúde diante das exigências (e artimanhas) da economia de mercado. Prevalecem formas de manipulação ao que fora antes determinado. Tal manipulação vem não
somente prejudicar os valores a serem transferidos para os fundos de saúde, mas também dar suporte ao discurso de que a saúde pública não mais atende às demandas a ela repassadas e, que a única, ou quem sabe a mais plausível saída seria a
entrega desse campo ao mercado. Nasce a ideia de que a “mão invisível” do mercado se torna mais eficiente na gestão do legado estatal. (BORLINI, 2010, p. 331).
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No governo de Dilma Rousseff continua a privatização de empresas públicas, e especificamente no campo da saúde se faz presente a parceria entre público-privado por meio da lei 12.550/2011 e decreto 7.661/2011, em que passa a ser integrada a gestão dos Hospitais
Universitários a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) (ANDRADE; GAMA, 2013). Esse movimento de privatizações provoca uma redução de responsabilidades que deveriam ser atribuídas ao Estado, com influências cada vez mais notórias da lógica de
mercado e “perda da autonomia das universidades” (ANDRADE; GAMA, 2013, p. 5), constituindo-se como um campo complexo de disputas e contradições.

Com a privatização do espaço público, as ações da maioria dos profissionais da saúde se limitam as respostas imediatas, contrariando o que é preconizado no SUS e legalmente garantido pela CF/1988. Essa lei mostra como necessidades questões como trabalho,
habitação, educação, assistência, previdência dentre outras demandas que se integram a promoção da saúde, mas que sofrem rebatimentos negativos diante da ofensiva do capital. É preciso salientar que o ajuste neoliberal afeta diretamente a saúde e suas instituições
como hospitais, unidades prestadoras de serviço e formação.

O Ministério da Saúde, segundo Bravo (2009), se apresenta contrário ao projeto sanitário através da materialização das suas ações em apoio ao novo modelo jurídico-institucional para a rede pública hospitalar, isto é, as Fundações Estatais de direito privado. Não
enfrentando questões como a concepção construída de Seguridade Social nos anos de 1970 e 1980.

Algumas questões podem ser levantadas com relação a esta proposta, tendo por referência à saúde: as fundações serão regidas pelo direito privado; tem seu marco na “contra-reforma” do Estado de Bresser Pereira/FHC; a contratação de pessoal
é por CLT, acabando com o RJU (Regime Jurídico Único); não enfatiza o controle social, pois não prevê os Conselhos Gestores de Unidades e sim Conselhos Curadores; não leva em consideração a luta por Plano de Cargo, Carreira e Salário dos
Trabalhadores de Saúde; não obedece as proposições da 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, realizada em 2006; fragiliza os trabalhadores através da criação de Planos de Cargo, Carreira e Salário por
Fundações. (BRAVO, 2009, p. 6).

Em um movimento contra a expansão dessa proposta foram realizadas conferências Estaduais e a 13ª Conferência Nacional de Saúde, e em todos esses espaços houve a rejeição das propostas de criação das Fundações de Direito Privado. (BRAVO, 2009).

A análise que se faz após o primeiro governo Lula e os encaminhamentos do segundo mandato é que a disputa entre os dois projetos na saúde – existentes nos anos de 1990 – continua. Algumas propostas procuram enfatizar a Reforma Sanitária,
mas não tem havido vontade política e financiamento para viabilizá-las. O que se percebe é a continuidade das políticas focais, a falta de democratização do acesso, a não viabilização da Seguridade Social e a articulação com o mercado, através
do mix público-privado. (BRAVO, 2009).

Nesse contexto de avanço da acumulação capitalista, são criadas estratégias de cunho neoliberal, as quais buscam firmar a lógica privatista. A chamada ofensiva neoliberal, no Brasil, tem maior destaque a partir de 2010, quando deu origem a mecanismos de defesa da
sua ideologia, como, por exemplo, a Proposta de Ementa Constitucional (PEC) 241/2016. Encaminhada no governo de Michel Temer para o Congresso Nacional em 16 de junho de 2016, correspondente a um novo regime fiscal que trouxe impactos na imposição de limites
para o crescimento das despesas primárias do país. Esse regime irá vigorar até 2036, mesmo que haja aumento do PIB (Produto Interno Bruto) ou das necessidades da população. Isso atinge diretamente tanto as políticas sociais como os serviços públicos, já que a
estabilização dos recursos financeiros durante 20 anos, muito provavelmente, venha intensificar a precarização dos serviços e comprometa o acesso universal desses serviços. (DIEESE, 2016).

Com relação à política pública de saúde no Brasil o Conselho Federal de Serviço Social (CEFESS), (2010), salienta que:

A contrarreforma do Estado atingiu a saúde por meio das proposições de restrição do financiamento público; da dicotomia entre ações curativas e preventivas, rompendo com a concepção de integralidade por meio da criação de dois subsistemas: o
subsistema de entrada e controle, ou seja, de atendimento básico, de responsabilidade do Estado (uma vez que esse atendimento não é de interesse do setor privado) e o subsistema de referência ambulatorial e especializada, formado por
unidades de maior complexidade que seriam transformadas em Organizações Sociais. (CFESS, 2010).

Porém, ainda sim, o setor da saúde é considerado como uma das políticas que mais obteve avanços no sistema de proteção social, pois é responsável por abarcar em sua estrutura a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a efetivação do SUS, houve uma nova
estruturação do sistema de saúde do Brasil, o qual buscou oferecer serviços que pudessem alcançar as variadas demandas da população usuária, focando em níveis de atenção que defendem fortemente o direito de todos à saúde e dever do Estado. Mas essa nova
proposta privatista de prestação de serviços à sociedade vem carregada de ideais neoliberais, os quais diminuem o papel do Estado e transfere a responsabilidade para setores privados, filantrópicos ou voluntários. (MAGALHAES; TEIXEIRA, 2011).

É preciso também salientar que diante de uma ofensiva do capital são criadas políticas com a proposta de reafirmar os valores do SUS, como a Política de Humanização – PNH, lançada em 2013. Tem o objetivo de colocar em prática os princípios explicitados no SUS, no
que diz respeito à gestão e o cuidado, buscando a construção de um processo coletivo e compartilhado como forma de enfrentamento as práticas de cunho desumanizador dentro das instituições de saúde.

De fato é inegável a deficiência dos equipamentos no que concerne infraestrutura e estrutura, mas dentro desse processo de promoção da saúde explicita-se no presente projeto a atuação dos profissionais como agentes contribuintes na materialidade dos princípios e
diretrizes do SUS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo seus princípios e diretrizes firmados na constituição e legislação brasileira. Essa denotação foi conquistada através dos movimentos de lutas populares em prol de um acesso universal e integral a saúde, sobretudo na
década de 1980. Entretanto num contexto adverso, nos anos 1990, houve a inserção do Brasil na dinâmica neoliberal, que tem como principal característica os cortes de gastos sociais, em que a Seguridade Social é diretamente afetada.

Diante dessa conjuntura de dificuldade da plena efetivação da Política de Saúde, faz-se necessário enfatizar a relevância da Política Nacional de Humanização no âmbito do SUS, como importante integrante frente os avanços neoliberais.
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Tem-se como integrante dessa lógica a deficiência na formação que não trata devidamente a contextualização histórica da política na qual se inserem, estando o fazer profissional engessado em modelo mecanizado de estudo de partes. O tratamento humanizado é
entendido como ações de favores pessoais e não necessariamente do asseguramento de direitos, se dando através de uma perspectiva de distanciamento em relação ao usuário. Fatores como a rotina atribulada e precarizada de trabalho influenciam e favorecem o
desenvolvimento dessas práticas.

O processo de privatização dos Hospitais Universitários com a incorporação em sua gestão de empresa pública do direito privado é um modelo que se mostra como reflexo da ofensiva neoliberal que cede às vontades do capital em uma tentativa de reestruturação
econômica. Tal característica dicotômica que mescla o público/privado implica na precarização e terceirização do trabalho com a inserção da lógica mercadológica dentro de uma unidade de prestação de direito público que acarreta impactos negativos para os usuários.

É imprescindível a compreensão desse processo histórico como uma forma de constante formação e adequação a práticas que sejam condizentes com os princípios e diretrizes do SUS, em que os pacientes possam ter seus direitos assegurados em todas as partes que o
englobam, sobretudo da dignidade humana. É relevante oportunizar uma análise sobre a gestão hierárquica e a lógica de mercado que muitas vezes se sobressai à verdadeira função de promoção da saúde. Ter a Política Nacional de Humanização como um mecanismo
para ser trabalhado no cotidiano hospitalar, vislumbrando os direitos dos usuários a saúde.

[1] A política de saúde no Brasil pode ser caracterizada por dois projetos: o projeto de Reforma Sanitária, constituído nos anos de 1980 e reafirmado na Constituição Federal de 1988, e o projeto Privatista de Saúde orientado pela lógica de mercado, sendo esse
hegemônico na década de 1990 (BRAVO, 2009).
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