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No dia 11 de outubro de 2018, ministrei, na disciplina Direito Sanitário, do 

professor Fernando Aith e da professora Sueli Dallari, onde estou atuando como 

professora assistente, pelo Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino da USP, uma aula 

sobre introdução ao Direito Sanitário. Fizemos uma aula dialogada sobre as fontes, a 

legislação e os princípios do direito sanitário.  

Trabalhamos também o conceito de saúde e Direito à Saúde, em texto escrito 

pela professora Sueli Dallari (2011, p. 91-100) Segundo sua concepção, o Direito à 

saúde é algo que é definido pela comunidade, que em um Estado Democrático de 

Direito deve ter a participação popular desde sua elaboração até a atuação nos atos da 

administração e também através do judiciário. 

Neste sentido, pensei que uma forma de entender este conteúdo de saúde e de 

direito à saúde poderia se dar pela análise dos planos de governo dos candidatos à 

Presidência da República, porque através deles que os possíveis governantes do 

executivo exteriorizam seu planejamento, de modo que iremos escolher, através do 

voto, o projeto que queremos (BAHIA, BRAGA e SCHEFFER, 2018).  

Entretanto, trabalhando os princípios e a legislação sobre Direito Sanitário, ficou 

claro que não se pode trabalhar fora previsto em lei e em Constituição, mas o 

administrador irá dar o conteúdo, a tônica que seu governo tiver. 

A base deste direito está prevista constitucionalmente, como direito de todos e 

dever do Estado, nos artigos 196 a 200 da Constituição e coloca o Sistema Único de 

Saúde como política de Estado para a promoção da saúde. Esta normativa chamamos de 

normativa constitucional específica para a saúde, enquanto temos a normativa 

constitucional geral (AITH, 2007), quando a saúde é mencionada em outros dispositivos 

constitucionais, como o meio ambiente, educação, cultura, esporte, saneamento básico, 

infraestrutura e habitação.  

Apesar de o Direito à Saúde ter seu tratamento constitucional específico, é um 

direito que perpassa por outros ramos e outras políticas constitucionais, devendo ser 

considerada, trabalhada e articulada nesses outros ramos.  
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O Sistema Único de Saúde (SUS), que tem suas linhas gerais na Constituição, e 

princípios como universalidade, atendimento integral, descentralização e participação da 

comunidade, está também regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Há outras leis 

que regulamentam outras especificidades no Direito à Saúde, mas esta não serão objetos 

desta análise.  

Em nossa análise, basta saber que o Governo Federal, seja ele da ideologia que 

for, seja ele da perspectiva política que for, deve respeitar a política nacional de saúde 

constitucionalmente definida, que é o SUS. Ademais, o Brasil também é signatário de 

tratados internacionais sobre direito à saúde que devem ser respeitados. Além disso, há 

agências nacionais e internacionais que realizam estudos sobre o direito à saúde, em 

relação à regulamentação, gastos e outros aspectos que, analisados e utilizados 

corretamente, podem ajudar na gestão e implementação de programas de saúde.  

Neste sentido, após esta análise, planejei uma atividade para compreender os 

limites do governante em relação ao direito à saúde, bem como entender a concepção de 

saúde adotada por ele: estudando os planos de governo dos dois candidatos à 

presidência da República.  Para esta atividade, dividi a sala em dois grupos, cada uma 

analisou o plano de governo de um candidato e respondeu às perguntas propostas:   

a) Identificar a proposta do candidato para a saúde especificamente e de forma 

geral;  

b) Verificar se esta proposta se coaduna ao modelo brasileiro;  

c) Pensar se esta proposta é exequível frente aos princípios e modelo trabalhado; 

d) Verificar qual conceito de saúde se adota em cada plano de governo, 

considerando a aula expositiva anteriormente; 

Assim, com o estudo das propostas, conseguimos chegar às conclusões 

seguintes, conforme irei compartilhar. Além da resposta dos estudantes há também 

referência ao estudo feito pelo CEBES (BAHIA, BRAGA e SCHEFFER, 2018).  

a) Identificação da proposta do candidato para a saúde, de forma específica e geral.  

Como os alunos apontaram várias, agrupei as propostas específicas lado a lado. 

Todas elas encontram-se nos planos de governo dos candidatos (PT, 2018, p. 28-29; 

PSL, 2018, p. 37-40) e foram sistematizadas, de forma comparativa, de acordo com o 

assunto que tratam:  

 

 



HADDAD BOLSONARO 

• Defender o SUS (política de Estado, 

constitucional de saúde – art. 196 a 200, CF); 

• Busca atingir a meta de 6% do PIB gasto com 

saúde;  

 

 

• Implantação do prontuário eletrônico de forma 

universal;  

• Ampliação da internet e aplicativos para 

promover, prevenir, diagnosticar e educar em 

saúde; 

• Regulação de filas; 

• Criação das Clínicas de Especialidades Médicas 

em todas as regiões de saúde, integradas à 

atenção básica, que contarão com médicos 

especializados e poderá fazer procedimentos 

como cirurgias ambulatoriais especializadas, 

exames de ultrassonografia, com organização de 

mutirões de exames e cirurgias;  

• Qualificação do cuidado multiprofissional e 

ampliação da resolutividade; 

 

 

 

• Ampliação do Mais Médicos, Estratégia de 

Saúde da Família, SAMU, Farmácia Popular, 

Brasil Sorridente, Rede de Atenção Psicossocial, 

Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência; 

  

• Elaboração de programa que incentiva atividade 

física e alimentação adequada;  

 

• Abandonar questão ideológica; 

 

• Parte do pressuposto de que  o Brasil apresenta 

gastos compatíveis com a média da OCDE, 

portanto, não vai aumentar os recursos e 

pretende fazer mais com os recursos que já tem; 

• Criação do Prontuário eletrônico nacional 

interligado como pilar da saúde informatizada e 

perto de casa;  

 

 

 

• Credenciamento universal dos médicos ao SUS e 

possibilidade de os médicos atenderem em todos 

os planos de saúde;  

 

 

 

 

• Criação da carreira de médico de Estado e 

profissionalização dos agentes de saúde 

comunitários, para dar atenção a diabetes e 

hipertensão; 

 

• Libertação dos médicos cubanos e a 

possibilidade de residência permanente no 

Brasil, somente se passar pelo revalida; 

 

 

• Prevê que os profissionais de educação física se 

integrem aos programas de saúde na família e 

orientem a utilização das academias ao ar livre.  



 

 

• Humanização do parto e valorização do parto 

normal e superação da violência obstetrícia;  

• Promoção da saúde de forma intersetorial: com 

políticas para mulheres, LGBTI+, idosos, 

crianças, juventudes, pessoas com deficiência, 

população em situação de rua, população privada 

de liberdade, imigrantes, refugiados e povos do 

campo;  

• Fortalecimento da regionalização dos serviços de 

saúde, com a racionalização de recursos;  

• Aprimoramento da regulamentação das relações 

com o terceiro setor de saúde, sobretudo com 

organizações sociais;  

• Regulação mais transparente dos planos 

privados;  

• Fortalecimento dos conselhos e conferências de 

saúde;  

• Promoção da saúde com regulação e tributação 

de substâncias que causam problemas de saúde 

como tabaco, sal, gorduras, açúcares, 

agrotóxicos; 

• Controle do aedes agypti; 

• Compromisso com a agenda de reforma 

psiquiátrica;  

• Tornar o SUS universal e integral com o 

fortalecimento da Rede de Atenção Básica, com 

uma atenção básica resolutiva e organizadora do 

cuidado da saúde;  

• Integração dos serviços básicos especializados e 

criação de novos; 

• Atuação federal na média complexidade; 

 

• Estabelecer nos programas neonatais a visita aos 

dentistas pelas mães, como forma de reduzir o 

nascimento de prematuros; 

 



• A tônica geral do programa é: aumento do 

financiamento; valorização dos trabalhadores da 

saúde; investimento no complexo econômico-

industrial da saúde; articulação entre os entes 

federativos; diálogo com a sociedade civil sobre 

direito à saúde;  integração das políticas de saúde 

com as demais políticas, como habitação,  

saneamento, meio ambiente, política de drogas, 

educação, esporte, cultura, campo e cidade.  

 

De uma forma geral, o alunos identificaram o já encontrado pelo estudo 

realizado pelo CEBES (BAHIA, BRAGA e SCHEFFER, 2018):  o candidato Jair 

Bolsonaro prevê manutenção dos gastos na saúde, apesar de colocar que a Saúde é uma 

prioridade (PSL, p. 1 e p. 37). Seu lema geral é fazer mais com os atuais recursos. Por 

outro lado, o candidato Fernando Haddad prevê a necessidade de defender o SUS (PT, 

p. 28) e implantá-lo totalmente, que ainda não aconteceu.  

O principal argumento de Bolsonaro é que o Brasil apresenta gastos 

compatíveis com a média da OCDE (PSL, p. 36), e que, por isso, deve melhor gerir os 

recursos que já tem. Por outro lado, a premissa de Haddad é que o Brasil sofreu cortes 

nos gastos, com ações de desmonte do SUS, além da Emenda Constitucional 95, que 

congelou gastos públicos por 20 anos e prevê, como solução, buscar revogar esta 

Emenda Constitucional, o que possibilitaria atingir a meta de 6% de gastos do Produto 

Interno Bruto (PIB) no SUS.  

Conforme já mencionado na tabela, o plano de governo de  Haddad prevê, de 

uma forma geral, a articulação da política de saúde com políticas em outros setores, que, 

além dos ditames constitucionais, perpassa pela segurança pública e políticas 

específicas para populações vulneráveis. Já o plano de governo de Bolsonaro prevê a 

articulação com o esporte, no programa específico mencionado e com a educação, por 

entender que esta também já possui gastos e precisa melhorar com os recursos já 

existentes.  

b) Verificação se a proposta se coaduna ao modelo brasileiro 

O grupo que analisou as propostas de Haddad entendeu que elas se adequam ao 

modelo brasileiro escolhido em 1988 na Constituição, por prever formas de atuação em 

políticas já existentes no SUS, ampliação de programas existentes e fornecimento de 



novos, respeitando a repartição de competências e a regionalização na prestação e 

gestão do serviço.  

Já o grupo responsável pelas propostas de Bolsonaro entendeu que ela se 

mostra completamente descolada do modelo brasileiro, pois somente menciona o SUS 

quando fala do credenciamento universal de médicos e dá outros nomes a políticas já 

previstas pelo SUS. Como por exemplo, há agentes comunitários de saúde, que 

trabalham na prevenção primária, mas o plano de governo do candidato menciona 

criação da carreira de médico do estado e também  o treinamento de agentes 

comunitários para se tornar técnicos em saúde. Ademais, o único profissional de saúde 

mencionado além do médico é o profissional de educação física para atuar em 

academias ao ar livre. Entretanto, os profissionais de educação física já atuam na 

atenção básica, de forma integrada com os demais profissionais.  

Assim, a conclusão foi de que o modelo brasileiro de saúde é respeitado pelo 

candidato do PT e ignorado pelo candidato do PSL.  

c) Verificar se a proposta é exequível frente aos modelos trabalhados 

Os estudantes entenderam que as propostas de Haddad são exequíveis porque 

trabalha com a normativa já existente e visa ampliar a infraestrutura. Apesar de não ser 

de sua competência o aumento com os gastos da saúde, o indicativo disso no plano de 

governo já mostra que essa busca ocorrerá.  

Por outro lado, os estudantes entenderam que as propostas de Bolsonaro não 

são exequíveis, por não considerar o SUS, não se atentar à política existente prevista 

constitucionalmente. Além disso, ele parte de um falso pressuposto: além do quadro 

comparativo estar desatualizado, o Brasil ainda não atingiu o ideal com gastos de saúde 

(BAHIA, BRAGA e SCHEFFER, 2018). 

Outra medida que o plano de Bolsonaro prevê, que é o credenciamento 

universal de médicos (PSL, 2018, p. 39), é uma política que já foi adotada no Brasil 

antes do SUS e que se mostrou demasiadamente dispendiosa e não serviu para 

promover efetivamente a saúde da população, motivo pela qual foi descartada (BAHIA, 

BRAGA e SCHEFFER, 2018). 

Outra falha em seu programa detectada pelos alunos é o plano que o 

candidato prevê da promoção da saúde bucal das gestantes para a diminuição do 

nascimento de prematuro (PSL, 2018, p. 40). Não há a demonstração de qualquer 

evidência para isso e são variáveis independentes, conforme demonstra a literatura em 

saúde. O candidato não vislumbra outras formas de atenção à saúde materno-infantil. 



Bolsonaro prevê também a libertação dos médicos cubanos, por entender que 

o governo ditatorial de Cuba os rouba, apesar de afirmar, de antemão, que qualquer 

questão ideológica deve ser abandonada (PSL, 2018, p. 40).   Desta forma, os estudantes 

entenderam pela não exequibilidade das propostas deste candidato.  

d) Conceito de saúde adotado pelos planos de governo 

O plano de governo de Fernando Haddad prevê a saúde como dever de 

todos e dever do Estado, através do fortalecimento do SUS. Assim, ele entende que a 

saúde é um direito central, que deve receber maiores incentivos governamentais, além 

de que sua promoção deve estar presente em outras políticas públicas. Ademais, prevê a 

articulação de todos os profissionais e da rede de saúde, com atenção à rede básica, que 

deve ser mais resolutiva e articulada. Prevê também a implantação de tecnologia para a 

educação e prevenção em saúde. Além disso, busca melhorar a regionalização da saúde 

e articulação das três esferas de governo no cuidado e gestão da saúde.   

Já o plano de governo de Jair Bolsonaro apresenta um modelo clínico e 

médico-centrado: entende que o cuidado da saúde se dá somente pelo cuidado médico, 

mencionando uma vez o profissional da saúde, para atuar em academias ao ar livre e no 

agente comunitário em saúde, prevendo sua profissionalização, sem considerar que este 

agente já é um profissional em saúde. Seu programa não prevê a atribulação da rede de 

atenção à saúde. Além disso, é um modelo que desconsidera o SUS, essa política já 

existente e não prevê o necessário aumento de recursos, que é uma das formas de 

melhorar a atenção à saúde. Por outro lado, não prevê articulação da política de saúde 

com outras esferas.  

Com a análise desses pontos em relação ao direito à saúde pretendemos ter 

contribuído para o debate sobre o direito à saúde e ajudar os eleitores a escolherem o 

modelo de saúde que mais lhe parece exequível e possível de ser feito frente o cenário 

institucional brasileiro.   
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