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Coletivo	Luta	Saúde*	

	
	
I.	INTRODUÇÃO	
	
	
	 No	 presente	 documento,	 considerando	 que	 se	 parte	 da	 premissa	 que	 a	 partir	 dos	
resultados	 das	 eleições	 presidenciais	 consolidou-se	 um	 novo	 período	 histórico	 no	 Brasil,	 a	
análise	 do	 acelerado	 processo	 de	 destruição	 do	 Sistema	Único	 de	 Saúde	 –	 SUS	 objetivando	
apresentar	 proposições	 de	 luta	 no	 sentido	 de	 seu	 estancamento	 e	 reversão,	 exige,	 por	 um	
lado,	situá-la	conjunturalmente	e,	de	outro,	tratar	de	questões	nacionais	que	dizem	respeito	à	
conformação	interfederativa	do	SUS.		

	 Os	 autores	 optaram	 por	 não	 relatar	 os	 grandes	 avanços	 sociais	 e	 sanitários	 que	 se	
registraram	depois	da	implantação	do	SUS,	os	quais	no	contexto	de	realização	da	16ª	(8ª	+	8)	
Conferência	 Nacional	 de	 Saúde	 –	 16ª	 CNS	 serão	 largamente	 difundidos,	 mas	 refletir	 sobre	
problemas	cruciais	cujo	enfrentamento	político	desassombrado	urge	ser	 feito	para	defender,	
corrigir	distorções,	manter,	ampliar	e	qualificar	o	Sistema	Único	de	Saúde.	

	 Procuramos	abordar	aspectos	do	golpe	de	Estado	de	2016	e	o	novo	período	histórico	
que	 se	 abriu	 com	 os	 resultados	 das	 eleições	 presidenciais	 de	 2018,	 contextualizando	 a	 16ª	
Conferência	 Nacional	 de	 Saúde	 e	 o	 SUS	 nesse	 período.	 Procuramos	 também	 destacar	 a	
tradição	 política,	 ideológica	 e	 sanitária	 na	 qual	 se	 insere	 a	 concepção	 do	 SUS,	 tratar	 da	
regionalização,	da	fragmentação	e	da	privatização	direta	ou	indireta	do	Sistema,	das	Políticas	
Nacionais	de	Saúde	Mental	 e	de	Saúde	do	Trabalhador,	bem	como	evidenciar	que	a	 crônica	
insuficiência	 do	 financiamento	 do	 Sistema	 gerou	 graves	 problemas	 na	 sua	 estruturação	 e	
gestão.			

Acreditamos	que,	na	16ª	CNS,	devemos	cerrar	 fileiras	e	organizar	a	 luta	em	torno	da	
defesa,	da	manutenção	e	da	ampliação	do	SUS,	conforme	foi	 inscrito	na	Constituição	Federal	
de	1988	–	CF	de	19881,	a	saber:	

1.	 um	 SUS	 de	 fato	 nacional	 –	 urge	 que	 a	 União	 e	 os	 Estados	 da	 Federação	 (re)	
assumam	protagonismo	maior	e	de	novo	tipo	no	Sistema	dando	um	basta	no	sacrifício	que	se	
impôs	historicamente	às	municipalidades;	

2.	um	SUS	de	fato	único	–	urge	superar	a	fragmentação	do	Sistema	em	redes	de	entes	
federados	que	podem	fazer	–	e	 fazem	–	o	que	querem,	porém	guardam	entre	si	 insuficiente	
interação	 sistêmica,	 fragmentação	 essa	 agudizada	 pela	 avassaladora	 privatização	 de	 redes	
públicas	de	saúde	por	meio	de	Organizações	Sociais;	

3.	um	SUS	de	fato	público	–	urge	estancar	e	reverter	toda	sorte	de	privatização	direta	
ou	indireta	do	Sistema,	a	começar	por	aquela	realizada	por	meio	de	Organizações	Sociais;		

4.	um	SUS	de	fato	universal	–	para	todos	os	brasileiros	e	todas	as	brasileiras;		

5.	um	SUS	de	fato	com	carreira	de	âmbito	nacional	–	urge	criar	uma	carreira	do	SUS	
de	âmbito	nacional,	que	na	sua	estruturação	possibilite	a	adesão	de	funcionários	municipais,	
estaduais	e	 federais,	cujo	concurso	de	 ingresso	 tome	como	referência	 territorial	o	Estado	da	
Federação;	

6.	um	SUS	de	fato	com	renovada	participação	da	comunidade;	e,		



7.	um	SUS	de	fato	com	financiamento	adequado	–	bloqueado	desde	o	seu	nascedouro	
pela	 classe	 dominante	 brasileira	 que	 agiu	 politicamente	 para	 obstaculizar	 o	 suficiente	
financiamento	federal	e,	desse	modo,	dificultar	sobremaneira	a	implantação	plena	do	Sistema.	

Em	outras	palavras:	devemos	debater	e	buscar	aprovar	proposições	de	futuro	para	o	
SUS,	 sem	nos	 intimidarmos	 e	 arrefecermos	 o	 tom	das	 nossas	 proposições	 em	 face	 do	 novo	
período	histórico	no	qual	o	País	vive,	ao	contrário2.		

	 	
I.1.	De	Aspectos	do	Golpe	de	Estado	de	2016	

	
O	golpe	de	Estado	de	2016,	que	depôs	a	presidenta	reeleita	em	2014,	Dilma	Rousseff,	

sem	 quaisquer	 evidências	 que	 desabonassem	 sua	 conduta	 à	 frente	 da	 presidência	 da	
República,	apresentou	uma	característica	marcante:	a	classe	 social	dominante	e	 seus	aliados	
internacionais;	 as	 elites	 políticas	 conservadoras	 e	 antidemocráticas,	 ao	 lado	 de	 parcela	
importante	das	camadas	médias	tradicionais;	os	partidos	políticos	golpistas;	os	apoiadores	do	
golpe	 nas	 instituições	 do	 Estado	 brasileiro;	 os	 meios	 de	 comunicação	 de	 massas,	 enfim,	 o	
conjunto	do	condomínio	golpista,	desde	que	a	presidenta	eleita	foi	afastada	–	inicialmente	em	
abril	de	2016	–,	agiu	com	pressa	para	viabilizar	as	suas	políticas	atentatórias	aos	direitos	dos	
trabalhadores,	antipopulares	e	comprometedoras	da	soberania	nacional.	

Alguns	 poucos	 exemplos:	 os	 direitos	 da	 classe	 trabalhadora,	 conquistados	 depois	 de	
décadas	de	duras	e	ríspidas	lutas	sociais,	foram	–	e	continuarão	tentando	fazê-lo	–	mutilados,	
como	bem	atesta	a	aprovação	da	 “reforma”	da	Consolidação	das	 Leis	do	Trabalho	–	CLT;	os	
recursos	do	orçamento	federal	para	despesas	e	investimentos	em	políticas	sociais,	entre	elas	a	
de	 saúde,	 foram	 congelados	 até	 2036;	 a	 alienação	 de	 nossas	 riquezas	 transformou-se	 em	
realidade,	 como	 evidencia	 a	 concessão	 da	 exploração	 do	 petróleo	 do	 Pré-Sal	 propiciando	 o	
controle	e	o	benefício	material	a	empresas	estrangeiras;	a	“reforma”	da	Previdência	Social	com	
a	 qual	 visam	 atentar	 contra	 os	 direitos	 do	 mundo	 do	 trabalho,	 ao	 lado	 da	 privatização	 de	
empresas	estratégicas	para	o	futuro	do	Brasil,	como	a	Petrobras,	Eletrobras,	Banco	do	Brasil,	
Caixa	Econômica	Federal,	entre	muitas	outras,	voltaram,	como	prioridade,	à	agenda	política	do	
governo	federal.		

Em	 síntese:	 em	 nenhuma	 política	 social	 ou	 instituição	 pública	 relevante	 deixou	 de	
haver	retrocessos	–	que	estão	se	aprofundando	no	governo	Bolsonaro	–	em	relação	à	essência	
democrática	de	políticas	ou	ao	funcionamento	de	instituições.	Ao	mesmo	tempo,	atualmente	
são	vítimas	da	 condução	da	economia	 cerca	de	14	milhões	de	pessoas	desempregadas,	 sem	
falar	 de	 outros	 tantos	milhões	 de	 trabalhadores	 cujas	 relações	 de	 trabalho	 são	 informais	 e	
precarizadas,	e	se	amiúdam	na	vida	nacional	a	ocorrência	de	fatos,	alguns	trágicos,	que	não	se	
coadunam	de	modo	algum	com	 tempos	de	normalidade	democrática	–	 voltamos	a	partir	de	
2016	 ao	 padrão	 de	 convivência	 social	 no	 seu	 amago	 autoritário	 e	 explicitamente	 violento	
contra	 a	 classe	 trabalhadora,	 suas	 organizações	 e	 seus	 representantes	 que	 caracterizou	 a	
história	do	Brasil	até	a	promulgação	da	Constituição	Federal	de	19883.		

	

I.2.	Do	Novo	Período	Histórico	

	

Valter	Pomar4	vem	sustentando	a	tese,	com	a	qual	concordamos,	que	a	eleição	de	Jair	
Bolsonaro	 consolida	o	 fim	de	um	período	histórico	–	o	que	 se	encerrou,	depois	de	30	anos,	
propiciou	 que	 partidos	 ligados	 à	 classe	 trabalhadora	 pudessem	 disputar	 mais	 ou	 menos	
livremente	eleições,	 acumular	 forças,	 vencer	 e	 governar	o	Brasil	 por	13	anos	–	 e	o	 início	de	
outro.	 Não	 a	 eleição	 em	 si,	 mas	 o	 processo	 de	 conjunto	 –	 iniciado	 com	 a	 recusa	 de	
reconhecimento	do	resultado	eleitoral	de	2014,	continuado	com	o	golpe	de	2016,	seguido	da	



condenação,	 prisão	 e	 interdição	da	 candidatura	 Lula	 da	 Silva	 à	 presidência	 da	República	 em	
2018	e	a	finalização	do	processo	no	mesmo	ano	com	a	vitória	de	Bolsonaro.	

O	argumento	de	fundo	é	que	a	maior	parte	da	classe	dominante	brasileira	–	portanto,	
a	maior	parte	do	empresariado	capitalista	–	alterou	sua	estratégia	e,	se	desde	1989	até	2014,	
esta	 classe	 majoritariamente	 tolerou,	 ainda	 que	 a	 contragosto,	 que	 a	 esquerda	 brasileira,	
liderada	pelo	PT,	pudesse	ser	uma	alternativa	de	governo,	a	partir	de	2014	passou	a	rejeitar	tal	
possibilidade.		

Segundo	o	autor,	agora	a	maior	parte	da	classe	dominante	segue	dando	sinais	claros	
de	que	vai	operar	para	destruir	as	bases	que	possibilitaram,	à	esquerda	brasileira,	conquistar	
governos	e	governar,	sendo	que	o	papel	histórico	do	governo	Bolsonaro,	do	ponto	de	vista	dos	
interesses	 da	 classe	 dominante	 brasileira	 e	 de	 seus	 aliados	 nos	 setores	médios	 tradicionais,	
será	reduzir	ao	mínimo	o	“espaço	político”	da	esquerda	brasileira.		

	 Agrega	Pomar:	o	governo	Bolsonaro	implementará	um	plano	sistemático	de	destruição	
das	 liberdades	democráticas	–	de	 todos	os	espaços,	organizações	e	 leis	que	permitiram	que,		
desde	1989	até	2014,	a	esquerda	brasileira	 fosse	alternativa	de	governo	e	pudesse	“sonhar”	
em	se	converter	em	alternativa	de	poder	–,	bem	como	estão	sob	sua	mira	os	sindicatos	e	as	
centrais	 sindicais;	 os	 movimentos	 sociais	 urbanos	 e	 rurais;	 os	 partidos	 de	 esquerda,	
particularmente	o	Partido	dos	Trabalhadores;	os	direitos	de	mobilização	e	 luta;	e	as	próprias	
ideias	de	esquerda,	que	estão	sendo	estigmatizadas,	perseguidas	e	criminalizadas.		

Essa	 conjuntura	 coloca	 à	 oposição	 radicalmente	 democrática	 –	 movimento	 sindical,	
movimentos	sociais,	partidos	políticos,	 intelectualidade	democrática	e	socialista,	entre	outros	
atores	 sociais	 –,	 em	 especial	 ao	 Partido	 do	 Trabalhadores	 –	 PT,	 a	 urgência	 de	 desde	 já	
aprofundar	o	contato	e	as	relações	políticas	com	a	classe	trabalhadora	e	setores	das	camadas	
médias	tendo	como	eixos	centrais	de	discussões	e	proposições	de	 luta:	a	defesa	dos	direitos	
dos	trabalhadores;	a	defesa	das	nossas	riquezas	e	das	empresas	públicas	nacionais;	propostas	
concretas	para	a	retomada	do	crescimento	econômico	com	recuperação	do	nível	de	emprego	
formal	 sem	 precarização	 dos	 vínculos	 laborais;	 propostas	 concretas	 para	 o	 imediato	
enfrentamento	da	ampla	retirada	de	direitos	em	curso	no	País	e	do	desmonte	produzido	nas	
áreas	sociais,	especialmente	na	saúde,	assistência	social	e	educação;	a	defesa	da	garantia	de	
organização,	mobilização	 e	 luta	 política,	 sem	que	 as	 pessoas	 estejam	 expostas	 a	 risco	 à	 sua	
integridade	física;	e	o	restabelecimento	da	vida	efetivamente	democrática	no	Brasil3.	

Ou	seja:	vivemos	um	período	histórico	que	não	comporta	mais	oposição	“propositiva”,	
a	 negociar,	 nos	 corredores	 dos	 Parlamentos	 e	 em	 gabinetes	 do	 Poder	 Executivo,	 direitos	
sociais,	 duramente	 conquistados	 no	 curso	 da	 nossa	 história,	 mediante	 aprovação	 de	
providências	que	supostamente	seriam	menos	ruins	para	a	população	brasileira2!			

	

I.3.	Da	16ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	e	o	SUS		

	

Em	 relação	 ao	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 –	 SUS,	 instituição	 lato	 sensu	 que	 encarna	 a	
própria	 política	 pública	 de	 saúde	 no	 Brasil,	 assistimos	 nos	 cerca	 de	 três	 anos	 do	 governo	
golpista	de	Temer	–	e	continuaremos	assistindo	se	não	lutarmos	massivamente	–	a	introdução	
de	 graves	 deformações	 na	 essência	 da	 política	 pública	 de	 saúde,	 particularmente	 incidentes	
sobre	 o	 corpo	 das	 políticas	 específicas	mais	 avançadas	 socialmente	 cuja	 razão	 de	 ser	 são	 a	
garantia	 dos	 direitos	 humanos	 e	 a	 solidariedade	 social,	 como	 vem	 a	 ser	 o	 emblemático	
exemplo	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde	 Mental	 –	 que	 extirpou	 da	 nossa	 sociedade	 as	
denominadas	 Casas	 de	 Horrores	 que	 eram	 os	 antigos	 manicômios:	 ambientes	 inóspitos	 de	
reclusão	 e	 de	 privação	 da	 liberdade	 das	 pessoas2.	 O	 objetivo	 foi	 afetar	 a	 legitimidade	 e	 a	
credibilidade	 do	 Sistema	 para	 facilitar	 a	 “explicação”	 sobre	 a	 diminuição	 do	 volume	 de	



recursos	 de	 áreas	 sanitariamente	 estratégicas	 do	 ponto	 de	 vista	 social	 e,	 assim,	 continuar	
drenando	 recursos	 para	 empresas	 e	 outros	 entes	 privados	 que	 atuam	 no	 mercado	 e	 nos	
negócios	 da	 saúde.	 Dando	 prosseguimento	 ao	 referido	 espetáculo	 de	 desestruturação	 da	
política	pública	de	saúde,	o	governo	Bolsonaro	celeremente	o	está	transformando	no	próprio	
desmonte	do	aparato	de	Estado	que	a	 tornou	possível,	ou	seja,	o	Sistema	Único	de	Saúde	–	
SUS.	

Isso	 faz	 com	 que,	 na	 16ª	 Conferência	 Nacional	 de	 Saúde,	 questões	 nacionais	
interligadas	 que	 dizem	 respeito	 ao	 SUS	 em	 seu	 conjunto,	 portanto,	 também	 à	 União,	 aos	
Estados	 da	 Federação,	 ao	 Distrito	 Federal	 e	 aos	 Municípios,	 precisem	 ser	 enfrentadas	 sem	
quaisquer	 tergiversações.	 No	 ponto	 seguinte,	 visando	 contribuir	 para	 propiciar	 ou	 incitar	 a	
reflexão,	trataremos	destas	questões2.	

	

II.	DAS	LUTAS	E	DOS	PERCALÇOS	NA	TRAJETÓRIA	DO	SUS	

	

A	 concepção	 do	 SUS	 insere-se	 em	uma	 tradição	 política,	 ideológica	 e	 sanitária	 cujos	
adeptos	e	partícipes	–	referimo-nos	aos	que	na	época	eram	membros	do	Centro	Brasileiro	de	
Estudos	de	Saúde	–	CEBES	e	aos	seus	aliados	–,	elaboraram	o	histórico	documento	intitulado	A	
Questão	Democrática	na	Área	da	Saúde,	apresentado	pela	direção	do	CEBES	no	1º	Simpósio	
sobre	Política	Nacional	de	Saúde,	realizado	na	Câmara	dos	Deputados	em	outubro	de	1979,	no	
qual,	em	meio	a	densa	análise5,	se	propunha:	

”..........................................................	

I.	Criar	o	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS);	

II.	 Outorgar	 ao	 Ministério	 da	 Saúde	 a	 direção	 do	 SUS,	 com	 a	 tarefa	 de	
planificar	e	implantar	em	conjunto	com	os	governos	estaduais	e	municipais	
a	Política	Nacional	de	Saúde.	O	Órgão	deve	ter	poder	normativo	e	executivo,	
inclusive	 sobre	 o	 setor	 privado	 e	 empresarial,	 sendo	 controlado	
permanentemente	 pela	 população,	 através	 de	 suas	 organizações	
representativas,	 via	 mecanismos	 claramente	 estabelecidos	 e	
institucionalizados;		
..........................................................”.	

Do	 final	 da	 década	 de	 1970	 ao	 início	 dos	 anos	 1980,	 na	 conjuntura	 da	 longa	 e	
duríssima	 luta	 para	 a	 democratização	 do	 País,	 no	 campo	 da	 saúde	 ganhou	 forma	 um	
movimento	profundamente	democrático	e	socialmente	abrangente,	que	entrou	para	a	história	
com	 a	 denominação	 de	 movimento	 sanitário,	 o	 qual	 encampou	 as	 proposições	 contidas	
naquele	 documento	 do	 CEBES	 e	 influenciou	 na	 sua	 aprovação	 pela	 massiva	 8ª	 Conferência	
Nacional	 de	 Saúde	 –	 8ª	 CNS,	 que	 se	 deu	 em	março	 de	 1986,	 e	 posteriormente,	 depois	 de	
acirradíssima	 luta	política	 e	 ideológica	 com	 representantes	do	empresariado	 capitalista	 e	do	
conservadorismo	 político	 durante	 os	 trabalhos	 da	 Assembleia	 Nacional	 Constituinte	 (1987-
1988),	 questões	 centrais	 do	 Relatório	 Final	 da	 8ª	 CNS	 foram	 incorporadas	 na	 CF	 de	 1988	
(Seção	Da	Saúde):		

a)	pela	primeira	vez	na	história	do	Brasil	ocorreu	a	institucionalização	do	direito	social	
à	saúde	(Art.	196);		

b)	criou-se	o	SUS	(Art.	198);		

c)	 reconheceu-se	 com	 ênfase	 as	 ações	 e	 serviços	 de	 vigilância	 sanitária	 como	
atribuição	do	SUS	(Art.	200,	I,	II,	VI,	VII	e	VIII);		



d)	reconheceu-se	as	ações	relativas	ao	campo	de	ação	em	saúde	do	trabalhador	como	
atribuição	do	SUS	(Art.	200,	II);		

d)	 institucionalizou-se	 a	 participação	 da	 comunidade	 como	 uma	 das	 diretrizes	
organizacionais	do	SUS	(Art.	198,	III).			

	

II.1.	Da	Concepção	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS	

	

O	 SUS	 é	 filho	 dileto	 da	 tradição	 para	 a	 qual	 concorreram	 o	 Informe	 Dawson6,	
elaborado	 no	 Reino	 Unido	 em	 1920,	 e	 a	 emergência	 dos	 Sistemas	 de	 Saúde	 nacionais	
socializados	a	partir	da	Revolução	Russa	de	Outubro	de	19177.	

Afirmamos	isso	para	enfatizar	duas	questões:	

a)	 no	 SUS	 há	 que	 se	 dar	 a	 integração	 sanitária,	 ou	 seja,	 o	 eficaz	 e	 harmônico	
funcionamento	 das	 ações	 e	 serviços	 de	 dimensão	 coletiva	 –	 saúde	 pública	 –	 e	 das	 ações	 e	
serviços	de	dimensão	individual	–	centrados	na	clínica;	

b)	no	SUS	necessariamente	devem	se	articular	as	ações	e	serviços	prestados	nos	três	
níveis	 de	 atenção	 –	 serviços	 de	 atenção	 básica,	 serviços	 e	 centros	 especializados	 e	 serviços	
hospitalares.				

Chamamos	 atenção:	 o	 SUS	 não	 se	 resume	 à	 atenção	 básica,	 que	 é	 dele	 um	
componente	 ou	 um	 nível	 de	 atenção,	 o	 qual,	 na	 consecução	 no	 Brasil	 da	 tradição	 que	 nos	
inspirou,	optamos	por	incorporar	ao	implantarmos	o	Sistema	Único	de	Saúde.							

Na	16ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	devemos	discutir	aprofundadamente	os	níveis	
de	atenção	à	saúde	e	a	 imprescindível	articulação	entre	eles	–	a	essência	do	Sistema	–	e,	ao	
lado	disso,	estarmos	bem	atentos	ao	canto	da	sereia	conservador	que	vem	acenando	com	uma	
suposta	priorização	da	atenção	básica,	porém	descolando-a	dos	outros	níveis	de	atenção.	

	

II.2.	O	Subfinanciamento	da	Saúde	como	Política	de	Estado	

	

Existe	 consenso	 entre	 estudiosos	 brasileiros	 e	 de	 outros	 países,	 defensores	 de	 um	
qualificado	 Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 público	 e	 universal,	 os	 quais	 julgam	 que	 o	 SUS	 tem	
plenas	condições	de	assumir	essa	função	para	o	conjunto	da	sociedade	brasileira,	desde	que	se	
equacione	problema	cuja	emergência	histórica	situou-se	no	plano	da	política	e	não	no	plano	
da	técnica	ou	da	ciência.	Ou	seja,	o	mérito	desta	questão	consiste	na	insuficiente	participação	
da	 União	 –	 ente	 federado	 que	 mais	 arrecada	 e	 retém	 tributos	 –	 no	 financiamento	 do	 SUS	
durante	a	sua	existência3.		

Tal	 insuficiência	 decorreu	 da	 oposição	 política	 à	 implantação	 do	 SUS	 já	 no	 seu	
nascedouro,	 em	 1989,	 patrocinada	 pela	 classe	 dominante	 brasileira	 e	 suas	 elites	 políticas	
conservadoras	 incrustadas	 nos	 ministérios	 que	 regem	 a	 política	 econômica,	 mediante	 a	
sonegação	de	recursos	orçamentários,	cuja	 transferência	para	a	saúde	havia	sido	prevista	na	
CF	de	1988,	inaugurando-se,	assim,	o	crônico	subfinanciamento	do	Sistema	que	perdura	até	os	
dias	de	hoje,	o	qual,	a	partir	de	então,	se	configurou	como	uma	política	de	Estado	no	Brasil8.	

Em	outros	termos,	naquela	ocasião,	em	média	eram	investidos	cerca	25%	dos	recursos	
do	Ministério	da	Previdência	e	Assistência	Social	–	MPAS	na	assistência	médica	prestada	por	
órgão	 do	 MPAS.	 Com	 o	 reconhecimento	 do	 direito	 social	 à	 saúde,	 a	 criação	 do	 SUS	 e	 a	
universalização	do	acesso	aos	seus	serviços	previstos	na	CF	de	1988,	os	constituintes	inseriram	



na	 Ato	 das	 Disposições	 Constitucionais	 Transitórias	 da	 norma	 constitucional	 (Art.	 55)1	 A	
percentual	aproximado	de	recursos	orçamentários	da	seguridade	social,	30%,	a	ser	destinado	
para	 a	 saúde,	 a	 fim	de	que	em	1989	o	Ministério	da	 Saúde	–	MS	 iniciasse	 a	organização	do	
novo	 Sistema,	 o	 SUS.	 Esse	 recurso	 não	 foi	 repassado	 ao	 MS,	 gerando	 gravíssima	 crise	 de	
desassistência	à	população	nos	Estados	brasileiros9.	

Ainda	 que	 a	 União	 tenha	 alocado	 74,38%8	 do	 total	 de	 recursos	 da	 saúde	 em	 1990,	
63,00%	 em	 1995B	 e	 58,60%	 em	 20008	 tratavam-se	 de	 valores	 que	 não	 se	 prestavam	 à	
viabilização	 de	 nobre	 política	 social	 voltada	 para	 a	 cidadania,	 ou	 seja,	 a	 implantação	 de	 um	
Sistema	de	Saúde	público	e	universal,	de	âmbito	nacional.		

Destacamos	que	nesses	anos	ocorreram	a	citada	crise	de	desassistência,	em	19909;	a	
crise	de	1993,	quando	as	contribuições	previdenciárias	deixaram	de	se	constituir	em	fonte	de	
financiamento	da	saúde,	por	decisão	dos	Ministérios	da	Fazenda	e	da	Previdência	Social,	não	
ocorrendo	 desassistência	 porque,	 na	 sua	 iminência,	 pressões	 diversas	 fizeram	 com	 que	 a	
presidência	 da	 República	 determinasse	 o	 aporte	 de	 recursos	 do	 Fundo	 de	 Amparo	 ao	
Trabalhador	–	FAT	na	saúde;	e,	por	fim,	mencionamos	a	crise	política	que	levou	o	ministro	da	
Saúde	 a	 pedir	 demissão	 no	 final	 de	 1996,	 pois,	 depois	 da	 criação	 e	 regulamentação	 da	
Contribuição	Provisória	sobre	Movimentação	Financeira	–	CPMF	–	contribuição	proposta	com	
intuito	 de	 aumentar	 os	 recursos	 para	 financiamento	 de	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 –,	 ato	
contínuo	o	Ministério	da	Fazenda	determinou	a	retração	de	outras	fontes	de	financiamento	da	
saúde,	amortecendo	o	impacto	da	instituição	da	CPMF10	C.		

Assim,	 a	 contribuição	 imediata	 da	 CPMF	 foi	 mais	 efetiva	 para	 a	 garantia	 de	
estabilidade	de	financiamento	da	saúde	do	que	para	a	ampliação	de	seus	recursos.	Logo	que	
entrou	 em	 vigor,	 a	 CPMF	 passou	 a	 ser	 uma	 das	 principais	 fontes	 de	 financiamento	 do	MS,	
sendo	 que	 durante	 o	 período	 em	que	 vigorou,	 entre	 1997	 e	 2007,	 a	 CPMF	 representou	 em	
torno	de	30%	do	total	dos	recursos	federais	para	a	saúde10.	

A	crise	instaurada	pelo	afastamento	dos	recursos	previdenciários	ao	financiamento	da	
saúde	ensejou	 iniciativas	parlamentares	para	assegurar	a	vinculação	de	 recursos	para	o	SUS,	
sendo	que	diversas	proposições	apresentadas,	entre	1993	e	1999,	foram	aglutinadas	e	deram	
origem	à	aprovação	da	Emenda	Constitucional	–	EC	nº	29,	de	13	de	setembro	de	2000,	a	qual	
definiu	 montantes	 mínimos	 a	 serem	 aplicados	 anualmente	 pela	 União,	 Estados,	 Distrito	
Federal	e	Municípios	em	ações	e	serviços	públicos	de	saúde	–	ASPS.		

As	 diretrizes	 sobre	 a	 aplicação	 da	 EC	 nº	 29/2000,	 foram	 aprovadas	 pelo	 Conselho	
Nacional	de	Saúde	–	CNS	por	meio	da	Resolução	nº	322,	de	08	de	maio	de	2003.	Os	cálculos	
nessa	 resolução	 representavam	 os	 percentuais	 mínimos	 a	 serem	 aplicados	 pelos	 Estados,	
Distrito	 Federal	 e	Municípios	 durante	 regra	 de	 transição,	 de	 2000	 a	 2004,	 introduzida	 para	
permitir	os	ajustes	graduais	nos	orçamentos.	A	partir	do	ano	de	2005,	caso	não	fosse	aprovada	
a	 Lei	 Complementar	 prevista	 na	 EC	 nº	 29/2000	 para	 disciplinar	 diversos	 aspectos	 do	
financiamento	da	saúde,	prevaleceriam	percentuais	estabelecidos	no	final	de	2004:	Estados	e	
Municípios,	 respectivamente,	 o	 limite	mínimo	de	12%	e	 15%	do	produto	da	 arrecadação	de	
impostos,	 Distrito	 Federal	 limite	 mínimo	 expresso	 em	 base	 vinculável	 de	 percentuais	
equivalentes	aos	dos	Estados	sobre	dadas	receitas	acrescidos	de	percentuais	equivalentes	aos	
dos	Municípios	sobre	fontes	de	recursos	e	a	União	o	valor	apurado	no	ano	anterior,	corrigido	
pela	 variação	 nominal	 do	 Produto	 Interno	 Bruto	 –	 PIB	 do	 ano	 antecedente	 ao	 da	 execução	
orçamentária11.	

Passando	a	vigorar	já	no	ano	da	sua	aprovação,	quando	a	União	respondia	por	quase	
60%	do	recurso	público	total,	a	EC	nº	29/2000	trouxe	mais	recursos	e	promoveu	o	aumento	da	
participação	 de	 Estados,	 Distrito	 Federal	 e	 Municípios	 no	 financiamento	 do	 SUS	 e,	 desde	
então,	a	participação	da	União	foi	decrescendo	percentualmente	ficando	em	torno	de	44%	em	
201110,	45,51	em	20128,	42,6%	em	2013,	42,4%	em	2014,	43,0%	em	2015,	42,8%	em	2016	e	



43,4%	 em	 2017D.	 Tomando-se	 o	 período	 2000-2011	 a	 participação	 dos	 Estados	 passou	 de	
18,5%	para	25,7%	e	a	dos	Municípios	de	21,7%	para	29,6%E,	o	que	revela	que	a	vigência	da	EC	
nº	 29/2000	 teve	 impactos	 diferenciados	 em	 cada	 ente	 da	 federação	 e	 foi	 bem-sucedida	 na	
busca	 do	 objetivo	 de	 atender	 ao	 princípio	 constitucional	 da	 descentralização,	 ampliando	 a	
participação	de	Estados,	Distrito	Federal	e	Municípios	no	 financiamento	das	ações	e	serviços	
de	saúde10.		

Ou	 seja:	 nesse	 período	 Estados	 e	 Municípios	 mais	 que	 triplicaram	 o	 volume	 de	
recursos	destinados	para	a	saúde,	passando	de	R$	28	bilhões	para	R$	89	bilhões	–	incremento	
de	R$	28	bilhões	no	âmbito	estadual	e	R$	32	bilhões	no	municipal	–	e	a	União	aumentou	seu	
gasto	em	R$	31	bilhões,	correspondente	a	um	aumento	de	75%	em	relação	a	2000.	Tal	valor	
incremental	 foi	 próximo	 ao	 observado	 em	 cada	 uma	 das	 outras	 duas	 esferas	 de	 governo,	
verificando-se,	 após	 a	 EC	 nº	 29/2000,	 que	 dois	 terços	 do	 aumento	 dos	 recursos	 para	 ASPS	
foram	 provenientes	 das	 receitas	 próprias	 de	 Estados	 e	 Municípios,	 enquanto	 um	 terço	 foi	
proveniente	dos	recursos	injetados	pela	União10.	

Quando	 se	 analisa	 a	 participação	 do	 gasto	 público	 em	 saúde	 das	 três	 esferas	 no	
Produto	 Interno	 Bruto	 –	 PIB,	 observa-se	 que	 essa	 participação	 aumentou	 em	 1	 ponto	
percentual	 entre	 2000	 e	 2011	 (2,89%	 para	 3,91%).	 Entretanto,	 esse	 incremento	 foi	
proveniente	do	aumento	da	participação	dos	Estados	e	dos	Municípios	no	PIB,	uma	vez	que	a	
participação	da	União	permaneceu	estável	ao	longo	desses	anos.	No	período,	o	gasto	federal	
em	ASPS	 correspondeu	 a	 1,73%	do	PIB	 em	2000	e	 1,75%	do	PIB	 em	2011,	 o	 gasto	 estadual	
correspondeu	a	0,54%	do	PIB	em	2000	e	1%	em	2011	e	o	municipal	a	0,6%	do	PIB	em	2000	e	
1,16%	em	201110.	

Contudo,	mesmo	 com	 esses	 aumentos,	 em	 2009	 e	 2011,	 o	 gasto	 público	 em	 saúde	
encontrava-se,	respectivamente,	em	torno	de	3,8%	e	3,9%	do	Produto	Interno	Bruto	–	PIB10	12,	
percentuais	 muito	 inferiores	 àqueles	 aplicados	 por	 outros	 países	 que	 possuem	 sistemas	
universais	de	saúde.	Em	2014	o	gasto	público	em	saúde	correspondia	somente	a	3,9%	do	PIB,	
em	contraposição	aos	parâmetros	 internacionais	de	gasto	público	em	saúde	de	7,0%	do	PIB,	
patamar	no	qual	se	reconhece	que	os	sistemas	de	saúde,	além	de	públicos,	passam	a	cumprir	
função	positiva	na	redução	de	desigualdades	sociais13.		

Depois	 de	 onze	 anos	 da	 promulgação	 da	 Emenda	 Constitucional	 nº	 29/2000,	 enfim,	
deu-se	a	sua	regulamentação	com	a	Lei	Complementar	nº	141,	de	13	de	janeiro	de	2012,	cujo	
mérito	 foi	 estabelecer,	 afinal,	 quais	 seriam	 as	 ações	 e	 serviços	 nos	 quais	 poderiam	 ser	
aplicados,	pelos	entes	federados,	os	recursos	vinculados	à	saúde,	mantendo-se,	no	entanto,	o	
mesmo	 formato	 de	 aplicação	 de	 recursos	 estabelecidos	 na	 EC	 nº	 29/2000,	 ou	melhor,	mais	
uma	 vez,	 deixou-se	 de	 estabelecer	 um	 percentual	 da	 arrecadação	 da	 União	 a	 ser	
obrigatoriamente	aplicado	anualmente	na	saúde.		

Nos	 anos	 de	 2013	 e	 2014,	 vários	 segmentos	 da	 sociedade	 brasileira	mobilizaram-se	
pelo	fortalecimento	do	financiamento	do	SUS,	movimento	esse	denominado	Saúde	Mais	Dez	
(Saúde+10),	 que	 resultou	 na	 apresentação	 do	 Projeto	 de	 Lei	 de	 Iniciativa	 Popular	 –	 PLC	 nº.	
321/2013	ao	Congresso	Nacional	com	mais	de	2,2	milhões	de	assinaturas	auditadas	em	prol	da	
aplicação	mínima	de	10%	da	Receita	Corrente	Bruta	da	União	em	ações	e	serviços	públicos	de	
saúde.	Porém,	desrespeitando	a	explícita	manifestação	da	vontade	popular,	a	quase	totalidade	
dos	deputados	e	senadores	do	Congresso	Nacional,	com	o	apoio	do	governo	federal,	aprovou	a	
Proposta	 de	 Emenda	 à	 Constituição	 –	 PEC	 nº	 358/2013,	 em	 fevereiro	 de	 2015,	 gerando	 a	
Emenda	Constitucional	nº	86/2015	(EC	nº	86/2015)14.	

Nesses	 anos	 a	 sanha	 conservadora	 antipopular	 empenhou-se	 em	 destruir	 a	
possibilidade	de	implantação,	no	Brasil,	de	um	Sistema	Nacional	de	Saúde	público	e	universal.		

Várias	agressões	à	população	brasileira	e	às	autoridades	da	saúde	no	planejamento	da	
alocação	 de	 recursos	 no	 SUS	 foram	 perpetradas	 por	 meio	 da	 aprovação	 da	 EC	 nº	 86,	



promulgada	em	17	de	março	de	2015,	que	institucionalizou	o	subfinanciamento	do	SUS:		

a)	 recursos	 do	 Pré-Sal	 deixaram	 de	 ser	 recurso	 adicional	 ao	 orçamento	 federal	 da	
saúde;	

b)	criou-se	o	denominado	“orçamento	impositivo”,	ou	seja,	vinculação	de	receitas	para	
gastos	com	emendas	parlamentares	individuais	no	percentual	de	até	1,2%	da	receita	corrente	
líquida	 prevista	 no	 Projeto	 de	 Lei	 Orçamentária	 enviado	 pela	 União,	 só	 que	 metade	 deste	
percentual	 passou	 a	 ser	 destinado	 às	 emendas	 parlamentares	 relativas	 a	 ações	 e	 serviços	
públicos	 de	 saúde	 –	 ASPS,	 despesas	 essas	 que	 passaram	 a	 ser	 computadas	 no	 montante	
obrigatório	 de	 aplicação	 mínima	 de	 recursos	 em	 ASPS	 pela	 União.	 Dispensa	 comentários	 o	
estímulo	ao	clientelismo	e	a	afronta	à	atribuição	da	autoridade	de	saúde	federal	de	planejar	a	
alocação	de	recursos	no	Sistema	de	Saúde,	que	se	expressa	na	EC	nº	86/2015.		

Ou	seja,	a	combinação	das	novas	regras	de	cálculo	para	apuração	do	valor	da	aplicação	
mínima	 constitucional	 com	 a	 da	 execução	 orçamentária	 obrigatória	 das	 emendas	
parlamentares	 individuais	 agravou	 o	 quadro	 de	 subfinanciamento	 do	 SUS	 para	 a	 União,	
Distrito	Federal,	Estados	e	Municípios,	o	que	representou	mais	uma	perda	parcial	de	direitos	
sociais	duramente	conquistados	pela	sociedade	brasileira14.		

Acrescente-se	 que	 o	 gasto	 privado	 em	 saúde	 soma	 cerca	 de	 5%	 do	 PIB	 e	 beneficia	
apenas	 um	 quarto	 da	 população	 brasileira,	 composto	 por	 pessoas	 com	melhores	 condições	
econômicas.	 Nesse	 sentido,	 é	 injusto	 que	 os	 planos	 e	 seguros	 privados	 de	 saúde	 ainda	
recebam	 os	 vultuosos	 subsídios	 públicos	 por	meio	 da	 renúncia	 ou	 de	 incentivos	 fiscais.	 São	
recursos	 que	 deixam	 de	 financiar	 o	 SUS	 em	 favor	 do	 setor	 privado	 que,	 recentemente,	 foi	
favorecido	mais	uma	vez	com	a	permissão	da	entrada	de	capital	estrangeiro	na	assistência	à	
saúde13.		

Tomando-se	o	exposto	em	relação	à	participação	da	União	no	financiamento	do	SUS,	
de	 1989	 a	 2015,	 a	 primeira	 constatação,	 que	 pode	 ser	 considerada	 como	 um	 dos	 aspectos	
desestruturantes	do	Sistema,	é	o	caráter	irregular	do	financiamento	ao	longo	dos	anos,	o	que	
trouxe	sérias	dificuldades	do	ponto	de	vista	da	gestão.	Pode-se	observar	que	os	gastos	–	no	
período	 1995	 a	 2012	 –	 com	 ações	 e	 serviços	 públicos	 de	 saúde	 apresentaram	 um	
comportamento	irregular,	verificando-se,	por	exemplo,	num	ano	queda	de	7,6%	e	noutro	alta	
de	18,5%.	As	razões	de	tal	irregularidade	encontram-se	na	desestabilidade	do	financiamento	já	
no	início	da	década	de	1990	ocasionada,	além	da	referida	postura	política	da	área	econômica	
do	governo	federal,	pelas	dificuldades	econômicas	no	plano	interno	e	o	alinhamento	do	Brasil	
à	política	neoliberal,	que	expõe	a	economia	brasileira	às	oscilações	externas8.	

	

II.3.	 Emenda	Constitucional	 nº	 95/2016	 –	Retirada	de	Direitos	 Sociais	 e	Ataque	 ao	Projeto	
Constituinte	de	1988	

FINANCIAM	

A	Emenda	Constitucional	nº	95,	de	15	de	dezembro	de	2016	–	EC	nº	95/2016,	instituiu	
o	Novo	Regime	Fiscal	no	âmbito	dos	Orçamentos	Fiscal	e	da	Seguridade	Social	da	União,	que	
vigorará	 por	 vinte	 exercícios	 financeiros,	 com	 início	 em	 2017	 e	 final	 em	 2036.	 Obra	 do	
condomínio	que	deu	o	golpe	de	Estado	de	2016,	essa	emenda	ataca	frontalmente	os	direitos	
de	cidadania	inscritos	na	Constituição	Federal,	inclusive	o	direito	social	à	saúde.		

Foi	 estabelecido	 um	 “teto”	 para	 as	 despesas	 primárias	 até	 2036	 com	 o	 objetivo	 de	
formar	 superávits	 primários	 para	 pagamento	 de	 juros	 e	 amortização	 da	 dívida	 pública	 (que	
correspondem	 as	 despesas	 financeiras	 não	 submetidas	 ao	mesmo	 “teto”),	 mas	 também	 foi	
criada	uma	 regra	de	cálculo	de	“congelamento”	do	“teto”	por	20	anos	–	manter	o	valor	das	
despesas	pagas	em	2016	atualizadas	anualmente	pela	respectiva	variação	do	 Índice	Nacional	



de	 Preços	 ao	 Consumidor	 Amplo	 –	 IPCA/IBGE	 (índice	 oficial	 da	 inflação)	 e,	 para	 a	 saúde,	
manter	o	valor	de	15%	da	Receita	Corrente	Líquida	de	2017	como	um	“piso/teto”	atualizado	
anualmente	pela	variação	do	IPCA/IBGE.	Com	isso,	o	processo	de	subfinanciamento	do	SUS	foi	
transformado	 em	 processo	 de	 desfinanciamento:	 dependendo	 do	 cenário	 de	 projeção	
adotado,	 os	 recursos	 federais	 para	 o	 SUS	 cairão	 de	 1,7%	 do	 PIB	 para	 1,0%	 até	 2036,	 o	 que	
poderia	 gerar	 perdas	 acumuladas	 superiores	 a	 três	 orçamentos	 anuais	 neste	 período	 de	 20	
anos15.		

O	 objetivo	 da	 EC	 nº	 95/2016,	 no	 campo	 da	 saúde,	 é	 reforçar,	 com	 o	 limite	 dos	
investimentos	públicos,	o	sistema	de	saúde	privado,	aprofundando	dois	principais	obstáculos	à	
efetividade	e	à	universalidade	do	SUS,	que	não	são	propriamente	motivos	ligados	à	gestão	do	
Sistema,	ou	seja,	a	 concorrência	dos	planos	privados	de	 saúde	e	os	 subsídios	generosos	que	
eles	recebem	do	próprio	Estado16.	

O	 pretendido	 equilíbrio	 fiscal	 faz-se	 pelo	 lado	 do	 corte	 do	 gasto,	 e	 não	 pelo	
investimento,	 sequer	 cogitando-se	 de	 reformas	 no	 sistema	 de	 arrecadação,	 em	 elevar	 a	
tributação	brasileira	sobre	as	grandes	propriedades	e	as	rendas	do	capital,	que	fazem	com	que	
a	conta	da	carga	tributária	seja	cada	vez	mais	centralizada	nos	mais	pobres,	nos	rendimentos	
do	 trabalho	 e	 no	 consumo.	 Por	 isso	 que	 a	medida	 é	 uma	 clara	 opção	 por	 privilegiar	 certos	
setores,	nacionais	e	estrangeiros,	pois	existem	opções	eficazes	ao	teto	de	gastos.	Enfatizamos:	
o	 teto	de	gastos	é	 ineficaz	para	aplacar	 a	 crise,	mas	é	eficaz	para	 sabotar	 completamente	a	
Constituição,	 e	 a	 curto	 e	médio	 prazo,	 agravar	 a	 própria	 crise.	 Logo,	 o	 problema	 brasileiro,	
como	 também	 o	 de	 outros	 países,	 não	 é	 de	 excessos	 do	 intervencionismo	 estatal	 ou	 de	
excesso	 de	 gastos	 com	os	 direitos	 sociais.	O	 Brasil	 ostenta,	 contudo,	 uma	particularidade:	 a	
mentalidade	tacanha	de	nossas	elites	econômicas,	que	não	se	importam	em	desconstruir	um	
projeto	de	País	soberano	e	mais	justo	socialmente,	para	manter	seus	privilégios16.		

A	 EC	 nº	 95/2016	 representa	 a	 reação	 dos	 setores	 políticos	 e	 econômicos	
conservadores	da	sociedade	brasileira,	que	nunca	aceitaram	uma	Constituição	que	pretendeu	
ser	dirigente	e	que	pretendeu	 implantar	um	Estado	Social	 no	Brasil,	 determinando	a	 função	
social	 da	 propriedade,	 a	 intervenção	do	 Estado	nos	 domínios	 econômico	 e	 social.	 Aliás,	 que	
nunca	 aceitaram	 nem	 mesmo	 o	 protagonismo	 do	 País	 na	 exploração	 estratégica	 dos	 seus	
recursos	naturais16,	 como	 têm	demonstrado	as	 sucessivas	aprovações	de	projetos	de	 lei	que	
alienam	e	abrem	mão	do	controle	das	riquezas	nacionais	(petróleo,	por	exemplo).		

A	 implementação	 da	 EC	 nº	 95/2016	 é,	 portanto,	 uma	 ofensiva	 conservadora	 de	
retirada	 de	 direitos	 sociais,	 tendo	 como	 alvo	 prioritário	 o	 projeto	 constituinte	 de	 1988,	 que	
exige	a	intervenção	do	Estado	para	a	redução	das	severas	desigualdades	sociais	e	econômicas,	
necessária	para	uma	economia	verdadeiramente	soberana.	O	ataque	também	é	à	concepção	
neodesenvolvimentista	 desse	 mesmo	 projeto	 constituinte,	 que	 reserva	 ao	 investimento	
público	 papel	 essencial	 ao	 estímulo	 do	 investimento	 privado	 e	 do	 crescimento	 do	 setor	
produtivo	nacional,	com	o	intuito	de	reduzir	a	dependência	do	País	às	potências	estrangeiras	
hegemônicas.	Enfim,	o	plano	econômico	embutido	na	EC	nº	95/2016,	derrotado	nas	urnas	nas	
eleições	presidenciais	de	2014,	é	 também	aparentemente	motivado	para	sabotar	os	avanços	
do	 País	 na	 implementação	 de	 um	 Estado	 de	 Bem-Estar	 Social	 e	 de	 uma	 economia	 mais	
soberana	 e	 independente,	 outrora	 capaz	 de	 influenciar	 a	 consolidação	 de	 um	 projeto	 de	
autonomia	de	toda	a	América	Latina	e	de	seus	povos16.	

A	fim	de	 ilustrar	o	ataque	à	saúde	e	à	vida	de	milhões	de	brasileiros	e	de	brasileiras,	
considerando	os	percentuais	de	receitas	correntes	líquidas	–	RCL	correspondentes	às	despesas	
com	ações	e	serviços	públicos	de	saúde	empenhados	em	2015,	2016	e	2017,	respectivamente,	
as	perdas	de	recursos	para	o	SUS	em	2018	foram	de	R$	2,640	bilhões,	R$	3,694	bilhões	e	R$	
10,	917	bilhões	quando	comparadas	aos	percentuais	de	RCL	empenhados	naqueles	anos.	Em	
outros	termos,	mantidos	quaisquer	desses	percentuais	de	receitas	correntes	líquidas	em	2018,	



os	valores	das	despesas	empenhadas	em	ações	e	serviços	públicos	de	saúde	seriam	maiores	do	
que	a	apurada.	Traduzindo	em	miúdos:	visto	que	os	percentuais	empenhados	em	2015,	2016	e	
2017,	de	fato	foram	verificados,	a	não	adoção	em	2018	de	percentual	a	um	deles	assemelhado	
representou	perda	de	recursos	para	o	SUS17!					

Em	face	disto,	sem	perder	de	vista	a	centralidade	da	luta	massiva	pela	revogação	da	EC	
nº	95/2016,	é	fundamental	dar	início	a	reversão	do	estrangulamento	orçamentário	do	SUS,	no	
que	se	refere	à	participação	da	União.	Ademais,	o	Brasil	tem	plenas	condições	econômicas	de	
fazê-lo,	 pois	 o	 subfinanciamento	 crônico	 do	 Sistema	 como	manifestação	 de	 uma	 política	 de	
Estado8	 gerou	 –	 e	 continuará	 gerando	 se	 não	 for	 revertido	 –	 deformações,	 analisadas	
posteriormente,	que	nos	coloca	hoje	o	seguinte	dilema:	ou	são	sanadas	na	raiz	ou	não	haverá	
sustentabilidade,	nem	futuro	para	o	SUS.	

	

II.4.	 Decorrências	 do	 Subfinanciamento	 da	 Saúde	 como	Política	 de	 Estado	–	 Problemas	 de	
Gestão	e	Ausência	de	Carreira	do	SUS			

			

Decorrem	 do	 subfinanciamento	 da	 saúde	 como	 política	 de	 Estado	 três	 graves	
problemas:	 dois	 deles	 diretamente	 relacionados	 à	 insuficiente	 participação	 da	 União	 no	
financiamento	do	SUS	mencionados	no	título	deste	ponto,	e	outro	relacionado	indiretamente	
que	abordaremos	no	ponto	seguinte.		

	

II.4.1.	Problemas	de	Gestão	

	

Dos	problemas	diretamente	relacionados	à	insuficiência	da	participação	da	União,	um	
deles	vem	a	ser	a	ocorrência	e	reprodução	de	inadequações	na	gestão	cuja	causa	é	a	própria	
cronicidade	do	subfinanciamento,	o	que	em	si	já	é	grave.	Parece	haver	uma	contradição	entre	
o	modelo	 redistributivo	pressuposto	na	Constituição	brasileira	e	o	nível	de	gasto	público	em	
saúde.	Tal	como	o	modelo	de	descentralização	preconizado	pelos	ideólogos	do	SUS,	que	sofreu	
com	a	escassez	de	 recursos,	boa	parte	dos	problemas	de	gestão	decorre	da	crise	 crônica	de	
financiamento18.		

	

II.4.2.	Ausência	de	Carreira	Única	do	SUS	

	

Agora,	o	outro	problema	é,	ao	lado	do	destrutivo	processo	de	privatização,	o	fator	de	
desestruturação	 da	 perspectiva	 da	 superação	 de	 entraves	 políticos	 e	 administrativos	 com	 o	
objetivo	 de	 dar	 continuidade	 à	 ampliação	 do	 SUS	 em	 novos	 moldes:	 a	 ausência	 de	 uma	
Carreira	Única	do	SUS	nacional	e	interfederativa19	20.	Importante	grifar	porque,	em	função	da	
referida	 dificuldade	 objetiva	 atual	 da	União	 de	 vir	 a	 ser	 o	 ente	 federativo	 predominante	 no	
custeio	 de	 Plano	 de	 Cargos,	 Carreiras	 e	 Salários	 –	 PCCS,	 de	 âmbito	 nacional,	 compartilhado	
com	 Estados	 da	 Federação,	 Distrito	 Federal	 e	Municípios,	 para	 os	membros	 de	 profissões	 e	
ocupações	diversas	que	trabalham	no	SUS,	os	trabalhadores	se	transformaram	no	elo	frágil	na	
cadeia	 de	 aplicação	 dos	 recursos	 do	 SUS:	 não	 têm	 carreira,	 predominam	 baixos	 salários	 e	
condições	 de	 trabalho	 inadequadas,	 viceja	 a	 precarização.	 Não	 há,	 propriamente,	 trabalho	
decente	em	muitos	serviços	próprios	e	contratados	pelo	SUS20.		

O	 fato:	 sem	 colocar	 os	 profissionais	 de	 saúde	 no	 centro	 do	 SUS,	 por	 meio	 de	 uma	
carreira	 única,	 nacional	 e	 interfederativa,	 na	 qual	 seja	 implantado	 um	 PCCS,	 prevista	



vinculação	 entre	 cargos	 de	 comando	 e	 assessoria	 técnica	 vinculados	 à	 carreira	 do	 SUS	 e	 à	
profissionalização	do	trabalho	no	setor	público20,	não	reinventaremos	um	modelo	de	atenção	
à	saúde	público	operacionalizado	compartilhadamente	entre	os	entes	federados,	a	partir	das	
438	Regiões	de	Saúde	existentes	no	Brasil.	

	

II.5.	Da	Fragmentação	do	SUS	

	

A	 fragmentação	 do	 SUS,	 problema	 relacionado	 indiretamente	 à	 insuficiente	
participação	da	União	no	 financiamento	do	SUS,	 teve	 longa	maturação	de	1989	até	atingir	o	
estágio	atual,	ou	seja,	até	ser	bem	caracterizado	como	um	grave	problema21.			

Na	 sua	 origem,	 a	 fragmentação	 decorreu	 da	 associação	 perversa	 de	 uma	 tríade	 de	
fatores:		

a)	 o	 tíbio	protagonismo	histórico	do	Ministério	da	 Saúde	e	das	 Secretarias	de	 Saúde	
estaduais	 que	 não	 conseguiram	 garantir	 a	 coordenação	 e	 integração	 do	 aparato	 sanitário	
nacional,	portanto,	o	funcionamento	sistêmico	do	SUS;		

b)	a	histórica	insuficiência	da	participação	da	União	no	financiamento,	de	acordo	com	
o	que	se	apontou	anteriormente;	e		

c)	o	fato	de	que	até	1999,	constitucionalmente,	Municípios,	Estados,	Distrito	Federal	e	
União	 podiam	 fazer	 o	 que	 quisessem	 –	 para	 menos	 ou	 para	 mais	 –	 quanto	 à	 alocação	 de	
recursos	 na	 área	 da	 saúde,	 uma	 vez	 que	 não	 havia	 a	 obrigatoriedade	 dos	 entes	 federados	
investirem	anualmente	um	percentual	de	suas	receitas	na	área,	o	que	somente	veio	a	se	dar	
em	2000	com	a	aprovação	de	emenda	constitucional	nesse	sentido.	Vale	lembrar:	o	Município	
de	São	Paulo,	de	1996	a	2000,	sem	contar	com	a	transferência	de	recursos	federais,	organizou	
sua	própria	rede	de	serviços	de	saúde	e	se	afastou	organizativamente	do	SUS.			

A	presente	manifestação	da	fragmentação	do	Sistema	consiste	na	disposição,	de	fato,	
do	SUS	em	redes	–	umas	tantas	numericamente	significativas,	outras	ínfimas	–	de	unidades	de	
saúde	dos	entes	federados	–	Municípios,	Estados,	Distrito	Federal	e	União	–	porque,	conforme	
mencionamos,	não	se	efetivou	até	o	momento	a	integração	do	aparato	sanitário	nacional.	Joga	
água	na	fervura	da	fragmentação	a	existência	de	múltiplas	lógicas	organizativas	(administração	
direta	e	indireta,	contratos	e	convênios,	organizações	sociais	–	OS	e	outros),	porém	o	processo	
de	 fragmentação	 é	 radicalizado	 pela	 crescente	 –	 e	 destrutiva!	 –	 privatização	 da	 gestão	 de	
serviços	e	de	redes	de	unidades	de	saúde	municipais	e	estaduais,	criando-se	nos	territórios	de	
entes	 federados	 gestores	 privados	 com	 poder	 e	 autonomia	 para	 definir	 política	 de	 pessoal,	
estratégias	de	cuidado	de	usuários,	entre	outros21	22.	

	

II.6.	Da	Regionalização	da	SUS		

	

Inicialmente	 inserimos	a	definição	de	Região	de	Saúde,	de	acordo	com	os	 termos	do	
Decreto	nº	7.508,	de	28	de	junho	de	2011,	a	saber:	

•	 Região	 de	 Saúde	–	espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	 agrupamentos	 de	
Municípios	 limítrofes,	delimitado	a	partir	de	 identidades	culturais,	econômicas	e	sociais	e	de	
redes	 de	 comunicação	 e	 infraestrutura	 de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar	a	organização,	o	planejamento	e	a	execução	de	ações	e	serviços	de	saúde.	

Existem	438	Regiões	de	Saúde	no	Brasil.	



Há	 consenso,	 entre	 os	 defensores	 de	 um	 Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 público	 e	
universal	designado	Sistema	Único	de	Saúde	na	CF	de	1988,	quanto	à	premência	de	conferir	
nova	 institucionalidade	 à	 administração	 pública	 federal,	 estadual,	 do	 Distrito	 Federal	 e	
municipal	 no	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 na	 busca	 da	 efetivação	 da	 integração	 sanitária	 e	 da	
interação	sistêmica	entre	os	entes	federados,	mediante	o	planejamento	e	a	operação	do	SUS	a	
partir	 das	 438	 regiões	 de	 saúde	 existentes	 no	 País,	 superando,	 assim,	 a	 fragmentação	 do	
Sistema.	

A	 concretização	 de	 tal	 proposição	 vem	 sendo	 apresentada	 nos	 últimos	 anos	 em	
formatos	distintos,	sendo	que	os	caracteriza	o	reforço	de	avanços	institucionais	havidos	depois	
da	 criação	 do	 SUS,	 tais	 como:	 a	 participação	 da	 comunidade	 –	 instituição	 de	 Conselhos	 e	
previsão	 da	 realização	 de	 Conferências	 de	 Saúde	 –	 e	 a	 gestão	 compartilhada	 –	 Comissão	
Intergestores	 TriPartite	 –	 CIT	 (nacional),	 Comissão	 Intergestores	 BiPartite	 –	 CIB	 (estadual)	 e	
Comissão	Intergestores	Regional	–	CIR	(Regiões	de	Saúde).	

O	 fato:	 urge	 transitarmos	 para	 uma	 gestão	 compartilhada	 pelo	Ministério	 da	 Saúde,	
pelas	Secretarias	de	Estado	da	Saúde	e	pelas	Secretarias	Municipais	de	Saúde,	que	tenha	como	
núcleo	organizativo	e	operacional	do	SUS	as	Regiões	de	Saúde,	o	que,	idealmente,	demandaria	
a	 instituição	de	 lei	 federal	para	tornar	obrigatória	a	participação	dos	Estados	da	Federação	e	
da	União	na	operacionalização,	compartilhada	com	Municípios,	das	redes	e	serviços	de	saúde	
das	 Regiões	 de	 Saúde.	 Contudo,	 caso	 continuem	 se	 agravando	 as	 condições	 de	
sustentabilidade	e	de	futuro	para	o	SUS	com	suas	consequências	previsíveis	–	a	disseminação	
do	sofrimento	das	pessoas	e,	no	limite,	o	crescimento	do	advento	de	mortes	evitáveis	no	País	
–	 mas,	 concomitantemente,	 ocorram	 tanto	 um	 poderoso	 movimento	 popular	 quanto	
iniciativas	 institucionais	 dos	 entes	 federados,	 é	 possível	 caminhar-se	 para	 a	 gestão	
compartilhada	do	Sistema	antes	mesmo	de	aprovar-se	legislação	específica.					

A	 municipalização	 foi	 importante	 no	 processo	 de	 organização	 do	 SUS,	 porém,	 há	
alguns	anos,	se	tem	claro	que	a	União	e	os	Estados	da	Federação	devem	assumir	protagonismo	
maior	 e	 de	 novo	 tipo	 –	 nas	 Regiões	 de	 Saúde	 constituídas	 como	 núcleos	 organizativos	 e	
operacionais	 do	 SUS	 –	 dando	 um	 basta	 ao	 sacrifício	 que	 se	 impôs	 historicamente	 às	
municipalidades!			

	

II.7.	Da	Privatização	no	Sistema	Único	de	Saúde	

	

Em	função	de	tudo	que	expusemos,	impõe-se	lutar	fortemente	para	estancar	e	iniciar	
a	 reversão	da	privatização	direta	ou	 indireta	de	estabelecimentos	de	saúde	e	de	serviços	no	
SUS,	a	começar	por	aquela	realizada	por	meio	de	Organizações	Sociais	–	OS,	em	face	de	duas	
razões	elementares:	

a)	 os	 processos	 de	privatização	direta	 ou	 indireta,	 inclusive	 da	 gestão,	 que	 foram	 se	
amiudando	no	SUS	nos	últimos	20	anos,	tornaram-no	mais	custoso	ao	Erário	Público	do	que	se	
fosse	operado	exclusivamente	pelo	Poder	Público	e,	do	ponto	de	vista	da	gestão	do	cuidado	
fornecido	às	pessoas	e	da	multiplicidade	de	serviços	prestados	aos	cidadãos	e	às	cidadãs	que	
envolvem	o	cuidado	às	pessoas,	tornaram-no	incontrolável2;		

b)	 existem	 evidências	 sólidas,	 extraídas	 da	 experiência	 internacional,	 sobre	 o	 modo	
mais	 efetivo	 para	 organizar	 a	 saúde,	 ou	melhor,	 Sistemas	 públicos	 e	 nacionais	 têm	melhor	
desempenho	que	modelos	privados21.							

Naturalmente,	as	condições	econômicas	e	educacionais	–	amplo	aparelho	formador	de	
profissionais	 instalado	no	País	–,	existentes	no	Brasil	propiciam	a	consolidação	e	a	ampliação	
de	 um	 Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 –	 público,	 universal,	 qualificado	 e	 operado	 pelo	 aparato	



estatal	 –	 que	 venha	 a	 garantir	 a	 ágil	 resolução	 dos	 problemas	 sanitários	 do	 conjunto	 da	
população	do	País	e	a	eficaz	 resolução	dos	problemas	de	 saúde	de	 todos	os	brasileiros	e	de	
todas	as	brasileiras.		

Enfatizamos:	isso	resultaria	em	economia	de	recursos	orçamentários	e	maior	controle	
sobre	o	cuidado	à	saúde	fornecido	aos	cidadãos	e	às	cidadãs	do	nosso	País2.	

	

II.8.	O	Sistema	Único	de	Saúde	e	a	Política	Nacional	de	Saúde	Mental	

	

	 No	 caso	 do	 Brasil,	 a	 partir	 da	 década	 de	 1980,	 com	 o	 advento	 do	 ciclo	 capitalista	
denominado	 neoliberal,	 passamos	 a	 assistir	 uma	 ofensiva	 política	 diuturna	 contra	 o	
funcionamento	da	iniciativa	pública,	acompanhada	de	sistemática	estigmatizacão	do	corpo	de	
trabalhadores	que	no	 seu	 interior	exercem	as	mais	distintas	profissões	e	ocupações,	 seja	na	
prestação	de	serviços	ou	na	produção	de	bens,	seja	no	ensino	ou	na	pesquisa.		

Mas	não	só:	excetuando-se	dadas	áreas	e	campos	de	operação	econômica	e	social,	em	
todas	 as	 esferas	 de	 governo	 dirigentes	 do	 aparato	 estatal	 começaram	 a	 levar	 à	 prática	 a	
construção	ideológica	neoliberal:	destruição	gradativa	do	investimento	nos	serviços	públicos	e	
não	reposição	do	quadro	de	pessoal,	ensejando	um	processo	pendular	e	socialmente	perverso	
que	não	se	completou	–	nem	no	sentido	da	radical	privatização	dos	aparelhos	de	Estado,	nem	
tampouco	 da	 sua	 reversão	 à	 civilidade	 do	 bem	 prestar	 serviços	 ou	 bem	 fornecer	 bens	 à	
coletividade	de	pessoas	por	ser	essa	uma	das	atribuições	precípuas	dos	órgãos	estatais.	Com	
isso	 o	 desempenho	 de	 nobres	 atribuições	 públicas	 passou	 a	 ser	 sobremaneira	 dificultado,	
outras	atribuições	igualmente	nobres	foram	transferidas	para	entes	privados,	porém,	no	caso	
da	privatização,	o	desempenho	dos	entes	privados,	mesmo	quando	sofrível,	não	é	objeto	de	
quaisquer	controles	efetivos	por	parte	do	Poder	Público.			

	 Dessa	 perspectiva	 ideológica	 conservadora,	 privatista,	 antipopular	 e	 antinacional,	
exala-se	uma	naturalização	interessada	sobre	os	fenômenos	da	terceirização	e	da	privatização:	
uma	 das	 maiores	 petroleiras	 do	 mundo,	 a	 Petrobras,	 apesar	 de	 exitosa	 no	 seu	 complexo	
objeto	 de	 produção,	 pesquisa,	 desenvolvimento	 tecnológico	 e	 operação,	 poderia	 ser	
privatizada,	 já	a	prestação	de	cuidados	em	saúde	mental	poderia	 também,	embora	venha	se	
demonstrando	 dia	 a	 dia	 o	 fracasso	 social	 das	 políticas	 de	 privatização	 de	 modo	 geral	 e	 da	
privatização	dos	serviços	do	SUS	em	particular.	

	 No	início	de	fevereiro	de	2019,	a	Coordenação-Geral	de	Saúde	Mental,	Álcool	e	Drogas	
do	 Ministério	 da	 Saúde	 tornou	 público	 documento,	 que	 supostamente	 tratar-se-ia	 de	 uma	
Nota	 Técnica	 –	 Nota	 Técnica	 nº	 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS	 intitula-se	 –,	 com	 a	
finalidade	 de	 divulgar	 “Esclarecimentos	 sobre	 as	 mudanças	 na	 Política	 Nacional	 de	 Saúde	
Mental	e	nas	Diretrizes	da	Política	Nacional	sobre	Drogas”.	O	coordenador	do	Laboratório	de	
Atenção	Psicossocial	da	Escola	Nacional	de	Saúde	Pública	Sergio	Arouca	da	Fundação	Oswaldo	
Cruz	(LAPS/ENSP/Fiocruz),	Paulo	Amarante,	manifestou-se	a	respeito	nos	seguintes	termos23	24:	

É	uma	bomba	em	toda	uma	política	construída	ao	longo	de	40	anos.	
O	texto	publicado	não	é	uma	nota	técnica,	mas	um	documento	político	que	
agrada	 hospitais,	 setores	 que	 lucram	 com	 manicômios	 e	 com	 a	
medicalização.	
Com	 a	 nota,	 vemos	 uma	 inversão	 dessa	 lógica	 [os	 debates	 e	 ações	 de	
construção	do	SUS	e	da	Reforma	Psiquiátrica],	com	o	retorno	da	velha	lógica	
das	políticas	centralizadas	e	impostas	de	cima	para	baixo,	sem	participação	
social	ou	construção	coletiva.	
A	 ideia	 de	 colocar	 o	 hospital	 de	 novo	 [no	 centro	 da	 Rede	 de	 Atenção	
Psicossocial	 –	 RAPS]	 é	 claramente,	 assim	 como	 as	 Comunidades	



Terapêuticas	 –	 que	 de	 comunidade	 não	 tem	 nada	 e	 de	 terapêutica	muito	
menos	–	recolocar	a	questão	do	mercado	privado	que	explora	a	internação	
nesse	modelo	[o	manicomial]	onde	as	pessoas	perdem	o	direito	à	cidadania	
e,	em	muitos	casos,	a	vida.	
Por	exemplo,	para	combater	a	redução	de	danos	eles	não	usam	as	“robustas	
evidências	 científicas”:	no	Canadá,	na	Holanda,	na	Espanha,	em	Portugal	e	
em	vários	países	aonde	a	redução	de	danos	é	uma	técnica	ou	um	conjunto	
de	princípios	muito	bem	exitosos,	e	que	eles	não	utilizam,	que	não	se	opõe	à	
abstinência	 total.	Mas	 redução	de	danos	 é	 uma	mudança	de	proposta,	 de	
concepção.	 Leva	 também	 a	 uma	 luta	 contra	 o	 proibicionismo,	 que	 nós	
sabemos	que	da	proibição	nasce	o	tráfico,	nasce	a	guerra:	morre	muito	mais	
pessoas	pela	violência	policial,	morre	muito	mais	pessoas	em	decorrência	da	
violência	produzida	pela	guerra	às	drogas	e	não	exclusivamente	pela	droga	
em	si.	O	que	mata	na	droga	é	a	guerra.			
Última	 questão,	 encerrando,	 é	 a	 internação	 de	 crianças	 e	 adolescentes:	 é	
um	ataque	grave	à	 sociedade	brasileira	 começar	a	abrir	para	a	pressão	do	
mercado	a	possibilidade	de	internar	crianças	e	adolescentes	em	manicômio.	

	 Mas	 o	 documento	 do	Ministério	 da	 Saúde	 não	 parou	 aí:	 introduziu	 o	 financiamento	
para	os	aparelhos	destinados	a	realizar	o	procedimento	denominado	eletroconvulsoterapia	–	
ECT,	tempos	atrás	popularmente	conhecido	como	aparelho	de	eletrochoque.	O	jornal	Folha	de	
S.	Paulo	publicou	matéria25	contendo	opinião	de	especialistas:	

Para	Rosana	Onocko,	da	Abrasco	(Associação	Brasileira	de	Saúde	Coletiva),	o	
estímulo	à	compra	desse	tipo	de	aparelho	preocupa	não	pela	eficácia	ou	não	
em	alguns	casos,	mas	devido	ao	risco	de	uso	sem	controle.	“Uma	vez	que	o	
SUS	 já	dispõe	disso	 [em	alguns	hospitais,	mas	 sem	 financiamento	 federal],	
isso	levanta	a	suspeita	sobre	a	quem	interessa	essas	compras”,	afirma.	
Para	 o	 psiquiatra	 Leon	 Garcia,	 do	 Instituto	 de	 Psiquiatria	 do	 Hospital	 das	
Clínicas	 da	 USP,	 a	 medida	 deveria	 ser	 precedida	 de	 estudos.	 "Com	 o	
histórico	da	 eletroconvulsoterapia	no	Brasil,	 qualquer	passo	na	direção	do	
financiamento	 deveria	 ser	 precedido	 de	 forte	 regulação	 e	 estrutura	 de	
fiscalização,	porque	o	histórico	é	muito	negativo",	diz,	relembrando	os	casos	
de	 mau	 uso	 desse	 tipo	 de	 terapia	 no	 passado.	 "Começar	 já	 com	 o	
financiamento	de	aparelhos	me	parece	a	pior	maneira."	

	 Sintetizando:	o	Brasil	nos	últimos	40	anos	 transitou	da	crítica	ao	modelo	manicomial	
falido,	 ineficaz,	 custoso	 e	 que	 produziu	 hospitais	 psiquiátricos	 que	 foram	 batizados	 pela	
imprensa	e	por	autoridades	da	saúde	de	Casas	dos	Horrores	–	ambientes	inóspitos	de	reclusão	
e	 de	 privação	 da	 liberdade	 das	 pessoas2	 –	 para	 a	 internalização	 da	 compreensão	 sobre	
propostas	 substitutivas	 humanitárias	 e	 eficazes	 adotadas	 em	 países	 europeus	 e,	 durante	 30	
anos,	 organizou	 a	 sua	 Rede	 de	 Atenção	 Psicossocial	 composta	 por	 Centros	 ou	 Núcleos	 de	
Atenção	 Psicossocial	 –	 CAPS	 –	 que	 funcionam	 nas	 24	 horas	 do	 dia,	 com	 atendimento	
multiprofissional,	 assistência	 à	 crise	 e	 internação	 por	 período	 necessário	 –,	 Centros	 de	
Convivência,	Residência	Terapêutica	e	 leitos	acoplados	a	Unidades	de	Urgência	e	Emergência	
para	atendimento	de	emergência	e	internação	breve.	

	 O	 esforço	 brasileiro	 na	 organização	 da	 Rede	 de	 Atenção	 Psicossocial	 é	 reconhecido	
pela	 Organização	Mundial	 de	 Saúde	 –	OMS,	 Organização	 Panamericana	 de	 Saúde	 –	OPAS	 e	
outras	instituições	internacionais	da	área	de	Saúde	Mental.	

	 Os	 interesses	 mercantis	 derrotados	 com	 a	 implantação	 da	 Rede	 de	 Atenção	
Psicossocial	 –	 RAPS	 pressionam	 para	 implantar	 uma	 Política	 Nacional	 de	 Saúde	 Mental	
sabidamente	 ineficaz,	 mas	 que	 contempla	 economicamente	 certos	 setores	 da	 iniciativa	
privada.	Porém	os	construtores	da	RAPS	têm	reagido:	são	familiares	de	usuários	dos	serviços,	
trabalhadores	 da	 área	 de	 Saúde	Mental,	 professores	 universitários,	 entidades	 da	 sociedade	



civil,	 enfim,	 uma	 gama	 de	 construtores	 da	 Rede	 de	 Atenção	 Psicossocial	 no	 SUS,	 de	
idealizadores	e	operadores	da	Reforma	Psiquiátrica	no	País,	além	de	entidades,	organizações	e	
coletivos	de	pessoas	humanistas.				

	 O	 amálgama	de	 tais	 atores	 sociais	 e	 de	 coletivos	 radicalmente	 democráticos	 vem	 se	
constituindo	 nas	 Frentes	 em	 Defesa	 da	 Luta	 Antimanicomial	 e	 da	 Reforma	 Psiquiátrica	
favoráveis	 à	 manutenção,	 qualificação	 e	 aprofundamento	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde	
Mental	que	vimos	construindo	há	quatro	décadas.		

	

II.9.	O	Sistema	Único	de	Saúde	e	a	Política	Nacional	de	Saúde	Trabalhador	

	 	

No	interior	do	movimento	sanitário	brasileiro,	a	partir	da	segunda	metade	da	década	
de	1970	e	nos	anos	1980,	a	experiência	em	defesa	da	saúde	dos	trabalhadores	protagonizada	
pelos	movimentos	sindical	e	sanitário	da	Itália	inspirou	fortemente	o	início	da	articulação	entre	
profissionais	 de	 saúde	 e	 sindicatos.	 Buscava-se	 derrotar	 a	 política	 patronal	 instituída	 em	
meados	 da	 década	 de	 1970	 pelo	 Regime	 Ditatorial	 Militar	 como	 “resposta”	 às	 críticas	
internacionais	 a	 respeito	 das	 precárias	 condições	 de	 trabalho,	 da	 insalubridade	 e	 da	
periculosidade	 a	 que	 se	 expunha	 o	 mundo	 do	 trabalho	 gerando,	 assim,	 estratosférica	
morbidade	e	mortandade	de	trabalhadores	em	face	de	um	agravo	no	mais	das	vezes	evitável:	
o	 acidente	 de	 trabalho2.	 Ilustramos:	 de	 1970	 a	 1983	 ocorreram	21.942.431	de	 acidentes	 de	
trabalho	 e,	 no	mesmo	 período,	 faleceram	 52.126	 acidentados	 no	 trabalho26.	 O	 cerne	 dessa	
política	 revela-se	 neste	 trecho	 de	 um	 trabalho	 historiográfico	 de	 Gastão	 Wagner	 sobre	 as	
políticas	de	saúde	no	Brasil27:	

E	mesmo	quando	a	situação	se	torna	intolerável,	explodem	os	números	e	o	
Brasil	 se	 torna	 campeão	 em	 acidentes	 de	 trabalho,	 a	 resposta	 articulada	
pelo	 próprio	 Estado,	 se	 dá	 principalmente	 através	 de	 assistência	 médica	
individual,	a	cargo	das	próprias	empresas	que	fabricaram	aquelas	condições	
inadequadas	 ao	 trabalho	 salubre:	 é	 regulamentada	 a	 obrigatoriedade	 da	
criação	dos	Serviços	de	Medicina	e	Segurança	do	Trabalho,	mantidos	pelas	
empresas	e	com	uma	intervenção	apenas	indireta	do	poder	público,	quando	
da	regulamentação	da	lei.	

Já	no	período	anterior	à	promulgação	da	CF	de	1988,	 instituições	públicas	de	 saúde,	
com	maior	ou	menor	amplitude,	começaram	a	organizar	ações	e	serviços	destinados,	por	um	
lado,	 a	 prestar	 assistência	 individual	 a	 trabalhadores	 ao	 passo	 que	 estimulava-se	 a	
incorporação	ao	raciocínio	clínico	dos	profissionais	da	possibilidade	de	ocorrência	de	estados	
de	saúde	e	doenças	relacionadas	ao	trabalho,	e,	por	outro	 lado,	quanto	à	dimensão	coletiva,	
passou-se	 a	 inspecionar	 as	 condições	 dos	 ambientes	 de	 estabelecimentos	 geradores	 de	
agravos	relacionados	ao	trabalho	–	acidentes,	doenças	e	intoxicações	exógenas.		

Na	 época,	 tratou-se	 de	 uma	 importante	 inovação,	 operacionalizada	 com	 o	
acompanhamento	 do	 movimento	 sindical,	 que	 expressava	 o	 germinar	 de	 uma	 intervenção	
sanitária	contrahegemônica	em	relação	à	política	instituída	na	década	anterior.	Reflexos	disso	
foram	a	contratação,	entre	o	final	da	década	de	1970	e	meados	dos	anos	1980,	de	profissionais	
médicos	 –	 compromissados	 com	 os	 interesses	 do	 mundo	 do	 trabalho	 e	 não	 com	 os	 do	
patronato	 –	 pelas	 direções	 de	 grandes	 sindicatos	 de	 trabalhadores	 com	 a	 finalidade	 de	 que	
eles	as	assessorassem	na	incorporação	da	questão	saúde	como	foco	de	sua	atuação	cotidiana	
junto	 as	 bases	 sindicais,	 bem	 como	 a	 criação	 do	 Departamento	 Intersindical	 de	 Estudos	 e	
Pesquisas	de	Saúde	e	dos	Ambientes	de	Trabalho	–	DIESAT	em	1980.		

Na	 8ª	 Conferência	 Nacional	 de	 Saúde	 o	 conceito	 de	 saúde	 foi	 abordado	 no	 sentido	
mais	 abrangente,	 antes	 de	 tudo	 como	 o	 resultado	 das	 formas	 de	 organização	 social	 da	



produção,	 as	 quais	 podem	 gerar	 grandes	 desigualdades	 nos	 níveis	 de	 vida.	 Desse	 conceito	
amplo	de	saúde	e	da	noção	de	direito	como	conquista	social,	emerge	a	 ideia	de	que	o	pleno	
exercício	do	direito	à	saúde	implica	em	garantir,	além	de	outras	condições	sociais,	econômicas,	
políticas	 e	 de	 acesso	 aos	 serviços	 de	 saúde,	 o	 trabalho	 em	 condições	 dignas,	 com	 amplo	
conhecimento	e	controle	dos	trabalhadores	sobre	o	processo	e	o	ambiente	de	trabalho28.		

No	plano	institucional,	a	partir	da	realização	da	8ª	CNS,	o	objetivo	a	ser	alcançado	seria	
a	 criação	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 com	 expansão	 e	 fortalecimento	 do	 setor	 estatal	 nos	
planos	federal,	estadual	e	municipal,	tendo	como	meta	uma	progressiva	estatização	do	setor28.	
A	 fim	 de	 viabilizar	 a	 conquista	 do	 direito	 social	 à	 saúde	 impunha-se	 a	 continuidade	 das	
discussões	 e	 aprofundamento	 de	 temas	 específicos,	 visando,	 assim,	 tornar	 reais	 as	
transformações	 erigindo-se	 um	 Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 que,	 mediante	 a	 adoção	 de	 um	
elenco	de	medidas	potentes,	entre	as	quais	aquelas	que	iriam	incidir	sobre	a	questão	saúde	e	
trabalho,	 respondesse	 aos	 anseios	 da	 população.	 Nesse	 sentido,	 em	 dezembro	 de	 1986	
realizou-se	a	1ª	Conferência	Nacional	de	Saúde	do	Trabalhador	–	1ª	CNST29.		

A	 fase	 nacional	 da	 1ª	 CNST	 foi	 precedida	 pela	 realização	 de	 20	 pré-conferências	
estaduais,	nas	quais	foram	eleitos	delegados	para	participarem	da	etapa	subsequente,	sendo	
aprovadas	resoluções	de	subsídio	ao	debate	que	foram	agrupadas	em	três	eixos:	diagnóstico	
de	situação	de	saúde	do	trabalhador,	novas	alternativas	de	atenção	à	saúde	do	trabalhador	e	
política	nacional	de	saúde	e	segurança	do	trabalhador.	

Lançando	mão	do	Relatório	Final,	faremos	um	esforço	para	situar	a	contribuição	desse	
evento	historicamente	relevante,	porque	a	sua	clareza	política,	ideológica	e	sanitária	não	mais	
se	repetiria	com	semelhante	inteireza.		

Coerente	com	as	formulações	da	8ª	CNS,	porém	aprofundando-as	e	detalhando,	na	1ª	
Conferência	 Nacional	 de	 Saúde	 do	 Trabalhador	 partiu-se	 da	 constatação	 que	 a	 contradição	
entre	 capital	 e	 trabalho	 determina	 as	 condições	 materiais	 de	 vida	 e	 saúde	 a	 que	 está	
submetida	a	classe	trabalhadora	e	que	a	superação	de	tais	condições	materiais,	que	submetem	
os	 trabalhadores	 e	 o	 povo,	 somente	 se	 dará	 com	 a	 implantação	 do	 socialismo.	 Quanto	 ao	
aparato	 institucional	 propugnou-se	 a	 organização	 de	 um	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 estatal,	
descentralizado,	 regionalizado,	 igualitário	 e	 de	 boa	 qualidade,	 que	 garantisse	 atendimento	
integral	a	 toda	a	população,	assegurando-se	aos	 trabalhadores	a	participação	na	 formulação	
da	 política,	 administração	 e	 gestão	 do	 Sistema	 de	 Saúde	 em	 todos	 os	 seus	 níveis.	 Tal	
organização	pressuporia	eliminar	todos	os	convênios	de	prestação	de	serviços	mantidos	com	o	
setor	 privado,	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 o	 serviço	 público	 pudesse	 prestar	 esse	
atendimento	a	todos	os	trabalhadores;	suspender	o	financiamento	da	construção	e	ampliação	
da	 rede	 privada	 com	 recursos	 públicos;	 e	 remunerar	 dignamente	 os	 profissionais	 de	 saúde	
ligados	ao	setor	público29.	

Ubiratan	de	Paula	Santos	relata	que,	por	essa	quadra	de	tempo,	os	avanços	na	área	de	
saúde	 do	 trabalhador	 conseguiram	 tornar	 o	 tema	 mais	 amplamente	 conhecido,	
desaprisionando-o	das	formulações	conservadoras	decorrentes	das	atribuições	delegadas	pelo	
Estado	ao	mundo	empresarial,	que	centrava	a	análise	de	acidentes	e	das	doenças	como	fruto	
da	 fatalidade,	 do	 descuido	 do	 trabalhador,	 da	 não	 adesão	 ao	 uso	 de	 equipamentos	 de	
proteção	 individual	 e	 de	 sua	 incultura	 e	 rebeldia.	 Destaca	 ainda	 que	 a	 área	 passou	 a	 atrair	
novos	 contingentes	 de	 profissionais	 de	 saúde	 e	 conquistou	 espaço	 na	 sociedade,	 criando-se	
uma	rede	nacional	de	serviços	e	estabelecendo-se	relações	com	instituições	públicas	da	Itália	e	
com	o	sindicalismo	desse	país,	o	que	veio	a	contribuir	para	a	qualificação	técnica	e	política	e	
para	 a	 apreensão	 de	 outras	 experiências	 de	 como	 enfrentar	 a	 luta	 pela	 melhoria	 dos	
ambientes	de	trabalho30.		

Na	 sequência	 deu-se	 a	 constitucionalização	 do	 vasto	 campo	 de	 ação	 em	 saúde	 do	
trabalhador	 como	 competência	 legal	 e	 atribuição	 do	 SUS,	 conforme	 foi	 mencionado	 antes,	



bem	como	a	Lei	Orgânica	da	Saúde	–	Lei	nº	8.080,	de	19	de	setembro	de	1990,	estabeleceu	o	
marco	conceitual	e	disciplinou	esse	campo	de	ação	nos	seguintes	termos:	

Entende-se	 por	 saúde	 do	 trabalhador	 um	 conjunto	 de	 atividades	 que	 se	
destina,	através	das	ações	de	vigilância	epidemiológica	e	vigilância	sanitária,	
à	 promoção	 e	 proteção	 da	 saúde	 dos	 trabalhadores,	 assim	 como	 visa	 à	
recuperação	 e	 reabilitação	 da	 saúde	 dos	 trabalhadores	 submetidos	 aos	
riscos	e	agravos	advindos	das	condições	de	trabalho.	

Tal	 marco	 conceitual,	 além	 de	 expressar	 refinadamente	 a	 solidariedade	 social	 que	
deve	vertebrar	o	SUS	–	Sistema	que	se	propõe	a	ser	integral,	portanto,	abarcar	a	promoção,	a	
proteção,	 a	 recuperação	 e	 a	 reabilitação	 da	 saúde	 de	 todas	 as	 pessoas	 –,	 incorpora	 a	
participação	do	movimento	sindical	estabelecendo	como	direitos	a	informação	ao	trabalhador	
e	 à	 sua	 respectiva	 entidade	 sindical	 sobre	 os	 riscos	 de	 acidentes	 de	 trabalho,	 doença	
profissional	e	do	trabalho;	a	informação	dos	resultados	de	fiscalizações,	avaliações	ambientais	
e	 exames	 de	 saúde;	 e	 a	 garantia	 à	 entidade	 sindical	 de	 requerer	 ao	 órgão	 competente	
providências	 quando	 houver	 exposição	 a	 risco	 iminente	 para	 a	 vida	 ou	 saúde	 dos	
trabalhadores.	

As	 Constituições	 dos	 Estados	 da	 Federação	 e	 do	 Distrito	 Federal,	 bem	 como	 as	 Leis	
Orgânicas	dos	Municípios,	secundadas	por	diversificada	elaboração	de	legislação	nos	Estados	e	
em	municipalidades,	incorporaram	as	disposições	das	normas	previstas	na	CF	de	1988:	a	saúde	
é	um	direito	social	que	deve	ser	provido	pelo	Estado	e	as	ações	e	serviços	públicos	constituem	
o	 Sistema	Único	 de	 Saúde,	 sendo	 uma	 das	 suas	 atribuições	 o	 campo	 de	 ação	 em	 saúde	 do	
trabalhador.		

Se	foi	cruel	a	oposição	da	classe	dominante	e	de	seus	aliados	políticos	à	estruturação	
do	 SUS,	 de	 acordo	 com	o	 que	 se	 extrai	 da	 abordagem	que	 fizemos	 sobre	 a	 inconstitucional	
sonegação	 orçamentária	 já	 no	 seu	 nascedouro,	 a	 transformação	 do	 subfinanciamento	 do	
Sistema	em	uma	política	de	Estado	e	suas	gravíssimas	consequências	para	a	vida	dos	cidadãos	
e	 das	 cidadãs,	 a	 oposição	 que	 se	 fez	 à	 implantação	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde	 do	
Trabalhador	no	SUS	foi	implacável.	

Porquanto	 os	 avanços	 na	 área	 de	 saúde	 do	 trabalhador	 apontados	 anteriormente	
tenham	se	desenvolvido	de	maneira	progressiva,	no	início	dos	anos	1990	perdeu	energias	em	
decorrência	da	manutenção	e	agravamento	da	crise	econômica	que	vinha	dos	anos	1980,	cujas	
consequências	foram	a	desindustrialização	precoce,	o	desemprego	em	massa	e	o	aumento	do	
trabalho	 informal,	o	que	 levou	ao	enfraquecimento	do	movimento	sindical.	Nesse	período,	o	
movimento	 sindical	 perdeu	 força	 e	 capacidade	 de	 renovação	 do	 pensamento	 e	 da	 ação,	
essenciais	 para	 apreender	 a	 nova	 realidade	 do	 processo	 produtivo	 em	 desenvolvimento	 no	
País	 e	 formular	 lutas	 de	 resistência	 capazes	 de	 contrariar	 a	 nova	 hegemonia	 burguesa	 em	
curso30.			

Ainda	que	até	o	início	da	década	de	1990	haja	sido	feito	um	esforço	institucional	pelos	
entes	federados	–	comprometido	pelo	diminuto	protagonismo	do	Ministério	da	Saúde	–	para	
estruturar	 tal	 política	 no	 SUS,	 o	 que	 demandava	 tratar	 a	 categoria	 trabalho	 como	 um	 dos	
fatores	 determinantes	 do	 processo	 saúde-doença,	 as	 iniciativas	 inovadoras	 revelaram-se	
insuficientes	 para	 forjar	 uma	 nova	 cultura	 na	 prestação	 de	 serviços	 de	 saúde	 no	 SUS	 –	 que	
tornasse	reflexa	a	abordagem	de	um	componente	essencial	da	vida	das	pessoas,	qual	seja	as	
atividades	no	 trabalho,	portanto,	 incorporasse	na	prática	clínica	a	abordagem	sistemática	do	
seu	potencial	de	determinação	ou	contribuição	para	a	ocorrência	de	agravos	à	saúde.	Na	sua	
dimensão	 coletiva,	 apesar	 de	 experiências	 pioneiras	 organizadas	 nos	 anos	 1980,	 não	 se	
conseguiu	formatar	um	processo	de	intervenção	na	realidade	sanitária	que	garantisse,	a	um	só	
tempo,	 efetiva	 informação	 epidemiológica	 sobre	 todos	 os	 agravos	 à	 saúde	 relacionados	 ao	
trabalho	 e	 a	 verificação	 rotineira	 da	 adequação	das	 condições	 de	 ambientes	 e	 processos	 de	



trabalho	durante	a	realização	de	inspeções,	pelos	órgãos	de	vigilância	sanitária,	em	quaisquer	
tipos	de	estabelecimentos.	

No	 cenário	 complexo	 no	 qual	 se	 deu	 o	 enfraquecimento	 do	movimento	 sindical	 e	 o	
citado	esforço	institucional	conviviam	as	dificuldades	inerentes	ao	processo	de	implantação	do	
SUS	e	seus	reflexos	na	assunção	de	suas	novas	atribuições.	Ao	lado	disso	dava-se	a	oposição,	
exercida	 em	múltiplas	 direções	 pelo	 empresariado	 capitalista,	 apoiada	 por	 ação	 ou	 omissão	
pelos	 representantes	 dos	 seus	 interesses	 econômicos	 e	 políticos	 incrustados	 no	 aparato	 do	
Estado	brasileiro,	na	qual	se	 incluía,	amiúde,	a	arguição,	 junto	ao	Poder	 Judiciário,	de	 fictícia	
falta	de	competência	legal	dos	órgãos	sanitários	para	o	exercício	da	fiscalização	dos	ambientes	
e	processos	de	trabalho.		

Tão	acirrada	oposição	por	quê?	O	patronato,	sem	que	haja	conscientização	sanitária	da	
classe	 trabalhadora	 e	 potente	 resistência	 política	 de	 suas	 organizações	 representativas	
conformadas	 em	 um	 forte	movimento,	 não	 abrirá	mão	 de	 certos	 instrumentos	 de	 controle	
social	da	força	de	trabalho	nos	grandes	ramos	de	atividades	econômicas,	 instrumentos	esses	
que	 permeiam,	 de	 maneiras	 diferentes,	 tanto	 a	 atuação	 dos	 Serviços	 Especializados	 de	
Engenharia	de	Segurança	e	Medicina	do	Trabalho	–	SESMT,	contratados	com	os	recursos	das	
empresas	 conforme	 vimos,	 quanto	 a	 atuação	 de	 planos	 e	 seguros	 de	 saúde	 custeados	 para	
prestar	assistência	aos	empregados	e	dirigentes	das	empresas.	Ressaltamos:	o	Estado	estimula	
as	empresas	a	custearem	planos	e	seguros	de	saúde	mediante	a	redução	dos	valores	pagos	de	
Imposto	de	Renda	e	também	a	redução	do	valor	da	contribuição	social	sobre	o	lucro	líquido	–	
CSLL	 que	 as	 empresas	 devem	 realizar31	 (renúncia	 fiscal).	 Tais	 instrumentos	 de	 controle	
prestam-se	 a	 certa	 ocultação26	 sanitária	 de	 fenômenos	 decorrentes	 das	 condições	 de	
ambientes	 e	 processos	 de	 trabalho,	 a	mecanismos	 indiretos	 de	 controle	 do	 absenteísmo	 da	
mão-de-obra,	 ao	 monitoramento	 de	 afastamentos	 por	 razões	 de	 saúde,	 ao	 lado	 de	 outras	
medidas	de	controle	da	força	de	trabalho	propriamente	administrativas.	

Ou	seja,	chegamos	a	meados	dos	anos	1990	com	a	confluência	dos	seguintes	fatos:	

	a)	no	governo	federal	neoliberal	o	ministro	da	Fazenda	sabotava	a	ação	do	ministro	da	
Saúde	no	sentido	de	aumentar	os	 recursos	para	a	estruturação	do	SUS	e,	ao	mesmo	tempo,	
estabilizava	generosos	 incentivos	da	União	aos	planos	e	seguros	de	saúde	privados	mediante	
aprovação	de	legislação	que	escancarava	a	renúncia	fiscal	na	saúde	–	pessoa	jurídica	e	pessoa	
física32	33;		

b)	 as	 categorias	 potentes	 politicamente	 continuavam	 sendo	 assistidas	 por	 planos	 e	
seguros	de	saúde	privados,	fenômeno	com	início	no	final	da	década	de	1960,	na	região	do	ABC	
no	Estado	de	São	Paulo,	como	parte	da	política	de	saúde	do	Regime	Ditatorial	Militar;		

c)	 fragilizado,	 o	 movimento	 sindical	 de	 modo	 geral	 introduziu	 nas	 suas	 pautas	 de	
negociação	com	o	patronato	a	reivindicação	de	acesso	a	planos	e	seguros	de	saúde	privados;		

d)	face	a	situação	econômica	antes	descrita,	com	desemprego	em	massa	e	aumento	do	
emprego	 informal,	 objetivamente,	 foi	 se	 reduzindo	 o	 envolvimento	 político	 do	 movimento	
sindical	 na	 implantação	 de	 políticas	 públicas	 de	 saúde	 que,	 para	 serem	 exitosas,	
necessariamente	devem	contar	com	a	pressão	organizada	dos	trabalhadores,	ou	seja,	pressão	
para	a	implantação	de	uma	política	de	saúde	do	trabalhador	a	cargo	do	SUS	que,	para	além	do	
diagnóstico,	 tratamento	 e	 reabilitação,	 também	 intervenha	 efetiva	 e	 permanentemente	 nos	
ambientes	e	processos	de	trabalho	para	adequá-los	e,	assim,	prevenir,	minimizar	ou	eliminar	
fatores	e	condições	determinantes	ou	condicionantes	da	ocorrência	de	acidentes,	doenças	e	
intoxicações	relacionadas	ao	trabalho;	

e)	 a	 política	 patronal	 introduzida	 pelo	 Regime	 Ditatorial	 Militar,	 anteriormente	
referida,	mantinha-se	incólume.	



Nas	 décadas	 de	 1990,	 2000	 e	 2010,	 profissionais	 de	 saúde	 comprometidos	 com	 os	
interesses	históricos	da	classe	trabalhadora	continuaram	atuando	nos	órgãos	da	saúde	–	nas	
três	esferas	de	poder	–,	e	nos	órgãos	dos	Ministérios	da	Assistência	e	Previdência	Social	e	do	
Trabalho,	 extintos	 pelo	 governo	 Bolsonaro.	 Nesse	 período,	 marcadamente	 em	 relação	 aos	
temas	previdenciários	e	às	Normas	Regulamentadoras	–	normas	sobre	saúde	e	segurança	no	
trabalho	 –	 editadas	 pelo	 Ministério	 do	 Trabalho,	 tais	 profissionais	 mantiveram	 a	 práxis	 de	
articular-se	 com	 o	 movimento	 sindical,	 assessorando-o	 tecnicamente	 nos	 processos	 de	
negociação	com	o	patronato	e	com	as	 instâncias	do	Estado	na	elaboração	de	 legislações	que	
preservassem	 a	 saúde	 e	 garantissem	 a	 segurança	 dos	 trabalhadores	 e	 das	 trabalhadoras.	
Nesse	período	foram	realizada	três	Conferências	Nacionais	de	Saúde	do	Trabalhador:	em	1994,	
2005	e	2015.	

No	 início	dos	anos	2000	deu-se	a	 instituição	da	Rede	de	Atenção	Integral	à	Saúde	do	
Trabalhador	–	RENAST,	que	representou	a	 institucionalização	no	âmbito	do	SUS	de	unidades	
de	saúde	especializadas	em	saúde	do	trabalhador,	com	financiamento	específico	do	Ministério	
da	 Saúde.	 Contudo,	 embora	 não	 se	 questione	 de	 modo	 algum	 a	 relevância	 da	
institucionalização	do	campo	de	ação	em	saúde	do	 trabalhador,	o	 fato	é	que,	de	2002	até	o	
presente,	de	acordo	com	o	que	apontamos	acima,	não	se	conseguiu	forjar	uma	nova	cultura	na	
prestação	 de	 serviços	 de	 saúde	 no	 Sistema	 que	 tornasse	 reflexa	 a	 abordagem	 de	 um	
componente	 essencial	 da	 vida	 das	 pessoas,	 qual	 seja	 as	 atividades	 no	 trabalho,	 portanto,	
incorporasse	na	prática	clínica	a	abordagem	sistemática	do	seu	potencial	de	determinação	ou	
contribuição	para	a	ocorrência	de	agravos	à	saúde.		

A	estruturação	da	RENAST	no	Sistema	Único	de	Saúde,	em	sua	dimensão	coletiva,	vem	
sendo	 insuficiente	 para	 reverter	 o	 que	mencionamos	 anteriormente,	 ou	 seja,	 a	 ausência	 de	
formatação	de	um	processo	de	intervenção	na	realidade	sanitária	que	garanta,	a	um	só	tempo,	
efetiva	informação	epidemiológica	sobre	todos	os	agravos	à	saúde	relacionados	ao	trabalho	e	
a	 verificação	 rotineira	 da	 adequação	 das	 condições	 de	 ambientes	 e	 processos	 de	 trabalho	
durante	a	realização	de	inspeções,	pelos	órgãos	de	vigilância	sanitária,	em	quaisquer	tipos	de	
estabelecimentos.	

	 Enfatizamos:	 a	 cruel	 oposição	 da	 classe	 dominante	 e	 de	 seus	 aliados	 políticos	 à	
estruturação	 do	 SUS	 e	 o	 implacável	 combate	 que	 faz	 à	 implantação	 da	 Política	 Nacional	 de	
Saúde	 do	 Trabalhador,	 se	 materializaram	 direta	 e	 negativamente	 –	 do	 ponto	 de	 vista	 do	
mundo	 do	 trabalho	 –	 nos	 resultados	 alcançados	 pela	 Rede	 de	 Atenção	 Integral	 à	 Saúde	 do	
Trabalhador.	Isso	foi	cabalmente	evidenciado	na	Pesquisa	Nacional	de	Saúde	–	PNS,	realizada	
em	2013	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística34,	a	saber:	

a)	 pessoas	 com	 18	 anos	 ou	 mais	 de	 idade	 que	 referiram	 ter	 sofrido	 acidente	 de	
trabalho	nos	últimos	12	meses	estimadas	na	PNS:	4.948.000	no	Brasil	e	903.000	no	Estado	de	
São	Paulo,	cuja	estruturação	no	campo	econômico	é	a	mais	complexa	do	País.	

No	mesmo	ano,	2013,	o	número	de	acidentes	de	trabalho	registrados	na	Previdência	
Social	foi	de	771.911	no	Brasil	e	de	248.928	no	Estado	de	São	Paulo;	 	 	 	

	 b)	 do	 total	 de	 aproximadamente	 156.000.000	 de	 pessoas	 com	 18	 anos	 ou	 mais	 de	
idade,	 2,29%	 referiram	 ter	 o	 diagnóstico	 de	 Distúrbios	 Osteomusculares	 Relacionados	 ao	
Trabalho	 –	 DORT/Lesões	 por	 Esforços	 Repetitivos	 –	 LER	 dado	 por	 médico,	 totalizando	
3.568.095	casos	estimados	na	PNS	para	o	Brasil	em	2013.		

	 A	política	patronal	instituída	pelo	Regime	Ditatorial	Militar	em	meados	dos	anos	1970,	
do	 ponto	 de	 vista	 normativo,	 dispôs	 sobre	 normas	 relativas	 à	 segurança	 e	 medicina	 do	
trabalho	na	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho	–	CLT	 (Art.	154	ao	Art.	201)	e	disciplinou	que	
caberia	ao	Ministério	do	Trabalho	–	MT	(Art.	200)	estabelecer	as	disposições	complementares	
às	 normas	 relativas	 a	 essas	 questões35.	 Na	 sequência	 o	 MT	 fez	 publicar	 ato	 administrativo	



aprovando	 28	 Normas	 Regulamentadoras	 –	 NR	 de	 dispositivos	 da	 CLT36,	 sendo	 que,	
atualmente,	estão	em	vigor	37	NR.				

Algum	 tempo	 depois,	 as	 normas	 passaram	 a	 ser	 elaboradas	 com	 a	 participação	 de	
representantes	 do	 Estado,	 de	 empregadores	 e	 de	 trabalhadores,	 ou	 seja,	 o	 modelo	 de	
produção	normativa	tripartite.	Destacamos:	o	processo	de	elaboração	tripartite	está	na	origem	
da	elaboração	de	normas	por	definição	 imperfeitas,	 uma	vez	que	 seu	 resultado	depende	da	
negociação	 social.	 De	 certa	 forma,	 o	 capital	 controla	 a	 produção	 das	 normas,	 assim	 como	
define	 o	 que	 se	 pode	 fiscalizar	 e,	 portanto,	 controla	 a	 própria	 ação	 da	 auditoria	 fiscal	 do	
Ministério	 do	 Trabalho37.	 Apesar	 disso,	 como	 a	 eficácia	 das	 normas	 é	 dinâmica,	 pois	 que	
condicionada	pelo	momento	histórico	e,	no	seu	 interior,	pela	 força	organizativa	e	política	do	
movimento	sindical,	não	é	supérfluo	a	existência	desses	instrumentos,	tanto	como	referência	
para	 a	 luta	 dos	 trabalhadores	 e	 de	 seus	 representantes	 eleitos	 para	 comporem	 Comissões	
Internas	 de	 Prevenção	 de	 Acidentes	 em	 empresas	 e	 instituições,	 quanto	 para	 a	 ação	 das	
autoridades	de	órgãos	de	fiscalização	do	Ministério	do	Trabalho,	ou	de	instância	administrativa	
federal	 que	 assuma	 suas	 atribuições	 e	 competências,	 e	 das	 autoridades	 dos	 órgãos	 de	
vigilância	 sanitária	 federal,	 estaduais,	 do	 Distrito	 Federal	 e	 municipais.	 Mas	 o	 governo	
Bolsonaro	não	pensa	assim	e	o	próprio	presidente	tratou	dessa	questão	nas	redes	sociais	nos	
termos	que	se	seguem.	

TwitterF	
13	de	maio	de	2019	
@jairbolsonaro	

Governo	 Federal	 moderniza	 as	 normas	 de	 saúde,	 simplificando,	
desburocratizando,	 dando	 agilidade	 ao	 processo	 de	 utilização	 de	
maquinários,	 atendimento	 à	 população	 e	 geração	 de	 empregos.	 Via	
@MinEconomia.	
Entenda:		
	
“As	Normas	Regulamentadoras	(NRs)	de	segurança	e	saúde	no	trabalho	vão	
passar	por	um	amplo	processo	de	modernização.	Hoje,	há	custos	absurdos	
em	função	da	normatização	absolutamente	bizantina,	anacrônica	e	hostil.	A	
primeira	norma	a	ser	revista	será	a	NR	12,	que	trata	da	regulamentação	de	
maquinários,	abrangendo	desde	padarias	até	altos	fornos.	
A	modernização	atingirá	todas	as	NRs	e	outras	regras.	
................................................................................................................	
A	ideia	é	reduzir	isso	em	90%”		
Segundo	 o	 secretário	 especial	 de	 Previdência	 e	 Trabalho	 do	Ministério	 da	
Economia,	 Rogério	 Marinho,	 a	 modernização	 das	 NRs	 faz	 parte	 de	 um	
processo	 que	 tem	 a	 integridade	 fiscal	 como	 espinha	 dorsal,	 rumo	 à	
retomada	do	crescimento.			
................................................................................................................	

	 No	dia	14	de	maio	de	2019,	o	 jornal	O	Globo	publicou	matéria,	 intitulada	União	quer	
rever	normas	de	segurança	do	trabalho,	cujos	subtítulos	são	os	seguintes:	 Ideia	é	reduzir	em	
90%	as	regras	vigentes	–	Governo	defende	mudanças	para	aumentar	produtividade	e	melhorar	
a	 competividade	 da	 indústria.	 Iniciativa	 começará	 pela	 regulamentação	 de	 maquinários38.	
Compôs	 a	 matéria	 Quadro	 designado	 As	 Ocorrências	 no	 Brasil	 contendo	 as	 informações	
contidas	nos	Quadros	1	e	2,	 inseridos	na	 sequência	com	o	mesmo	destaque	com	que	 foram	
publicados	pelo	jornal.	

	 	



	
QUADRO	 1	 –	 Número	 de	 ocorrências	 de	 acidentes,	 mortes	 e	 amputações	 causadas	 por	 máquinas	 e	
gastos	 com	 as	 aposentadorias	 e	 pensões	 por	 acidentes	 com	máquinas	 de	 2012	 a	 2018	 e	 gastos	 com	
acidentes	totais	em	2018			

	

Acidentes	causados	
por	máquinas																						

(2012-2018)	

	

Mortes	causadas	
por	máquinas																		

(2012-2018)		
	

	

Amputações	causadas	
por	máquinas														

(2012-2018)	
	

Gastos	 com	as	aposentadorias	e	
pensões	 por	 acidentes	 com	
máquinas	

(2012-2018)	

R$	732	milhões	
	

	

528.473	
	

	

	

2.058	
	

	

	

25.790	
	

Gastos	 com	 acidentes	 totais	 em	
2018	

R$	11,8	bilhões	
	

Fontes:	 Observatório	 Digital	 de	 Segurança	 e	 Saúde	 do	 Trabalho	 do	 Ministério	 Público	 do	 Trabalho	 e	 Anuário	
Estatístico	de	Acidentes	do	Trabalho	da	Previdência	Social.			

	

QUADRO	2	–	Número	 de	 ocorrências	 de	 acidentes	 (de	 trajeto	 e	 típicos),	 de	 doenças	 do	 trabalho,	 de	
casos	de	invalidez	e	de	óbitos	de	trabalhadores	de	2015	a	2017	

Ano	 Número	de	
acidentes																						

(de	trajeto	e	típico)	

Número	de	acidentes	
típicos	(na	atividade)	

Doenças										
do																				

Trabalho	

Invalidez	 Óbitos	

2015	

2016	

2017	

622.379	

585.626	

549.405	

385.646	

355.560	

340.229	

15.386	

13.927	

9.700	

13.218	

14.981	

12.651	

2.546	

2.288	

2.096	

	

Totais	

	

1.757.410	
	

	

1.081.435	

	

39.013	

	

40.850	

	

6.930	
	

Fontes:	 Observatório	 Digital	 de	 Segurança	 e	 Saúde	 do	 Trabalho	 do	 Ministério	 Público	 do	 Trabalho	 e	 Anuário	
Estatístico	de	Acidentes	do	Trabalho	da	Previdência	Social.	

	 Na	matéria	é	informado	que	o	governo	começará	a	mudança	pelo	NR	12,	que	trata	da	
regulamentação	de	maquinário	–	máquinas	e	equipamentos	–,	e	que	ainda	este	ano	o	governo	
fará	 ajustes	 em	 mais	 oito	 NR:	 1	 (disposições	 gerais),	 2	 (inspeção	 prévia),	 3	 (embargo	 e	
interdição),	9	 (riscos	ambientais),	15	 (atividades	e	operações	 insalubres),	 17	 (ergonomia),	24	
(condições	sanitárias	dos	locais	de	trabalho)	e	28	(fiscalização	e	penalidades).	E	reproduziu-se	
a	afirmação	do	secretário	especial	de	Previdência	e	Trabalho	referindo-se	ao	conjunto	da	NR	
12:	essas	normas	afetam	desde	uma	padaria	até	um	forno	siderúrgico,	e	pela	sua	diversidade	e	
complexidade,	impactam	diretamente	na	produtividade	das	nossas	empresas.	

	 Na	mesma	matéria,	a	presidente	da	Associação	Nacional	de	Medicina	Trabalho,	Marcia	
Bandini,	 lembrou	 que	 as	 normas	 brasileiras	 de	 segurança	 estão	 alinhadas	 aos	 padrões	
internacionais,	que	 têm	como	referência	as	 recomendações	da	Organização	 Internacional	do	
Trabalho	–	OIT,	órgão	da	Organização	das	Nações	Unidas	–	ONU,	do	qual	o	Brasil	é	signatário	
junto	 com	 outros	 cerca	 de	 200	 países.	 Por	 outro	 lado,	 afirmou	 o	 procurador	 do	 Trabalho	
Ronaldo	 Lira,	 partícipe	 como	 observador	 da	 comissão	 tripartite	 que	 atualiza	 a	 NR	 12	
continuamente,	o	seguinte:	



Não	 podemos	 conviver	 com	 trabalhadores	 sofrendo	 amputações	 e	
morrendo.	 Hoje,	 a	 NR	 12	 tem	 protocolo	 para	 evitar	 qualquer	 tipo	 de	
acidente.	 Cortinas	 de	 luz,	 requisitos	 de	 sensores,	 mecanismos	 como	 o	 da	
máquina	de	lavar	que	para	quando	a	pessoa	abre	a	porta.	Mas	a	adequação	
das	máquinas	exige	investimento.	Por	isso,	a	norma	é	tão	criticada.	

	 A	Central	Única	dos	Trabalhadores	–	CUT	tratou	do	assunto	na	sua	página	na	Internet	
em	matéria39	 com	o	 título	 Se	Bolsonaro	mudar	 as	NRs,	 acidentes	de	 trabalho	 vão	 aumentar	
ainda	mais,	na	qual	são	apresentadas	as	preocupações	da	entidade,	do	Sindicato	dos	Auditores	
Fiscais	do	Trabalho	–	SINAIT	e	do	Ministério	Público	do	Trabalho	–	MPT.		

O	presidente	do	SINAIT,	Carlos	Silva,	 alerta	que	os	governantes	não	 levam	em	conta	
milhões	de	 trabalhadores	que	estão	na	 informalidade.	 Isso	 sugere	que	o	problema,	 já	muito	
grande,	é,	na	realidade,	muito	maior.	Segundo	ele,	existem	30	comissões	tripartites	instaladas	
e	 cada	 uma	 constrói	 e	 revisa	 as	 NR	 a	 partir	 das	 necessidades	 da	 segurança	 e	 todas	 são	
atualizadas	em	compasso	com	a	engenharia	e	a	medicina.	Não	podem	ser	mudadas	por	uma	
questão	política.	Passar	a	faca	não	resolve,	na	verdade	vai	trazer	mais	problemas	e	acabar	com	
o	 trabalhador	morto.	 E	 acrescentou:	o	 governo	escolhe	negligenciar	 ao	 invés	de	enfrentar	e	
resolver	 a	 epidemia	 de	 acidentes	 e	 doenças	 do	 trabalho	 e	 –	 enfatizou	 –	mesmo	 sem	 ainda	
mexer	 nas	 NR,	 a	 reforma	 trabalhista	 já	 piorou	 os	 níveis	 de	 segurança	 do	 trabalho,	 pois	
desconsidera	o	tempo	de	 jornada	como	um	atributo	de	segurança	–	tal	reforma,	ao	retirar	o	
controle	 legal	 dos	 meios	 de	 registro	 de	 jornada	 de	 trabalho,	 ensejou	 a	 ocorrência	 de	
sobrejornada	 em	 que	 o	 cansaço	 e	 a	 desatenção	 do	 trabalhador	 são	 fatores	 que	 provocam	
ainda	mais	acidentes.	

A	Central	Única	dos	Trabalhadores	–	CUT,	para	evitar	que	essa	tragédia	social	que	tira	
vidas	 e	 destrói	 lares	 aumente	 ainda	 mais,	 constituiu	 um	 grupo	 de	 trabalho	 com	 outros	
parceiros	 experientes	 em	 saúde	 e	 segurança	 do	 trabalho	 para	 lutar	 contra	 a	 extinção	 ou	
reformulação	 das	 NR,	 afirmou	 a	 secretária	 de	 Saúde	 do	 Trabalhador	 da	 CUT,	 Madalena	
Margarida	da	Silva,	que	se	manifestou	ainda	no	seguinte	sentido:	

A	 CUT	 não	 tem	 se	 furtado	 ao	 debate	 por	mais	 complexo	 que	 seja,	muito	
menos	este.	É	nosso	princípio	o	direito	à	vida,	à	saúde	e	ao	desenvolvimento	
seguro	e	saudável	das	atividades	laborais.	Por	isso,	vamos	lutar	até	o	fim.	A	
saúde	do	trabalhador	é	um	direito	humano	que	não	se	discute,	se	cumpre.	
Nossa	 luta	 será	 intensa	 pela	 garantia	 de	 direitos,	 não	 só	 de	 empregos,	
porque	em	ambiente	insalubre	e	inseguro	não	tem	trabalho	decente.	
O	 fator	 econômico	 não	 deve	 ser	 o	 principal	 motivo	 de	 preocupação	 do	
governo.	A	 vida	 deve	 estar	 em	primeiro	 plano.	Mesmo	em	um	 cenário	 de	
desemprego,	 o	 trabalhador	 deve	 ter	 o	 direito	 de	 recusar	 um	 trabalho	
perigoso.	Garantir	o	direito	de	recusa	é	preservar	sua	vida,	garantida	por	lei,	
sem	penalidade	de	perder	o	emprego.	

O	 procurador	 do	 Ministério	 Público	 do	 Trabalho	 –	 MPT,	 coordenador	 nacional	 da	
Coordenadoria	 de	 Defesa	 do	 Meio	 Ambiente	 do	 Trabalho	 –	 CODEMAT,	 Leonardo	 Osório	
Mendonça,	 nessa	matéria	manifestou-se	 apontando	 que	 é	 importante	 que	 todos	 atuem	 na	
prevenção	de	acidentes,	em	prol	de	um	ambiente	seguro.	Só	assim	vamos	mudar	a	cultura	de	
que	a	segurança	é	gasto.	Ao	contrário,	nos	países	desenvolvidos,	em	que	as	normas	protetivas	
são	mais	 rígidas	 do	 que	 as	 do	 Brasil,	 segurança	 é	 investimento	 e	 é	 assim	 que	 todos	 devem	
entender.	 Todo	 trabalhador,	 independente	 do	 vínculo	 com	 a	 empresa,	 tem	 direito	 a	 um	
trabalho	seguro	e	adequado.	E	enfatizou:	

O	 governo	 pode	 querer	 desburocratizar,	 se	 considera	 as	 NR	 burocráticas,	
mas	não	pode	reduzir	o	patamar	protetivo	ao	trabalhador.	



	 Ressaltamos	 que,	 de	 acordo	 com	 informações	 contidas	 no	 Observatório	 Digital	 de	
Saúde	 e	 Segurança	 do	 Trabalho	 –	 ferramenta	 criada	 pelo	MPT	 em	 parceria	 com	 a	 OIT	 que	
reúne	 informações	de	bancos	de	dados	oficiais	do	governo	 federal	–,	 registrou-se	de	2012	a	
2018	 528.473	 (11,15%)	 acidentes	 envolvendo	 máquinas	 e	 equipamentos	 num	 total	 de	
4.738.886	 de	 acidentes	 de	 trabalho	 verificados	 no	 período,	 sendo	 que	 o	 total	 de	 mortes	
causadas	por	máquinas	e	equipamentos	é	três	vezes	maior	do	que	as	ocasionadas	por	outras	
causas	e	–	atentem	–	o	número	de	amputações	é	15	vezes	maior	do	que	média	de	amputações	
derivadas	das	demais	causas	de	acidentes	de	trabalho.	Nesse	mesmo	período,	o	montante	de	
gastos	 previdenciários	 com	 amputações	 geradas	 por	 acidentes	 de	 trabalho	 foi	 de	 R$	 191	
milhões,	sendo	que	R$	131	milhões	foram	motivados	por	amputações	causadas	por	máquinas	
e	equipamentos,	o	que	corresponde	a	69%	do	total	das	despesas!	

	 A	Associação	Nacional	dos	Procuradores	do	Trabalho	–	Ministério	Público	do	Trabalho	
e	 a	Associação	Nacional	 dos	Magistrados	 da	 Justiça	 do	 Trabalho,	 emitiram	nota40,	 divulgada	
em	15	de	maio	de	2019,	na	qual	apontam	diversos	fatores	pelos	quais	não	concordam	com	as	
declarações	 proferidas	 em	 redes	 sociais	 pelo	 presidente	 da	 República,	 de	 que	 promoverá	
redução	 de	 90%	 das	 Normas	 Regulamentadoras	 –	 NR	 de	 segurança	 e	 saúde	 no	 trabalho	
vigentes	no	País,	abaixo	reproduzida:	

NOTA	PÚBLICA	–	Normas	Regulamentadoras	

1.	Decorridos	menos	de	quatro	meses	do	rompimento	da	barragem	do	
Córrego	do	Feijão,	em	Brumadinho	–	MG,	estimado	o	maior	acidente	de	
trabalho	 da	 história	 brasileira,	 dando	 causa	 à	 morte	 de	 mais	 de	 300	
(trezentos)	 trabalhadores,	 constitui	 retrocesso	 inadmissível	 qualquer	
esforço	 de	 revogação	 das	 normas	 de	 prevenção	 de	 acidentes	 e	
adoecimento	no	trabalho,	a	bem	da	redução	dos	custos	da	produção.	

2.	O	Brasil	figura	no	cenário	internacional	como	o	4º	país	do	mundo	em	
números	 de	 acidentes	 de	 trabalho.	 Segundos	 dados	 do	 Observatório	
Digital	 de	 Saúde	 e	 Segurança	 do	 Trabalho	 do	 Ministério	 Público	 do	
Trabalho,	 entre	 2012	 e	 2018	 ocorreram	 no	 País	 cerca	 de	 4.738.886	
acidentes	 de	 trabalho	 notificados	 –	 sendo	 17.315	 com	 óbito	 –,	 o	 que	
corresponde	à	média	de	um	acidente	de	trabalho	a	cada	49	segundos.	
Isto	 significou,	 entre	 2012	 e	 2018,	 370.174.000	 dias	 de	 afastamento	
previdenciário,	impondo	à	Previdência	Social	custos	na	ordem	de	R$	83	
bilhões	 de	 reais	 em	 benefícios	 acidentários.	 Segundo	 a	 Organização	
Internacional	 do	 Trabalho	 (OIT),	 os	 acidentes	 e	 doenças	 de	 trabalho	
resultam	 na	 perda	 anual	 de	 4%	 do	 Produto	 Interno	 Bruto	 [PIB],	
percentual	que,	no	Brasil,	corresponde	a	R$	264	bilhões,	considerando	o	
PIB	de	2017.	Logo,	propor	o	enxugamento	dos	custos	previdenciários	–	
como	 o	 Governo	 tem	 proposto	 ao	 Congresso	 Nacional,	 a	 reboque	 da	
PEC	nº	6/2019	–	e	ao	mesmo	tempo	sugerir	relaxamento	das	normas	de	
saúde	e	segurança	do	trabalho	significa,	ao	cabo	e	fim,	entoar	discurso	
essencialmente	 incoerente,	 potencialmente	 inconsequente	 e	
economicamente	perigoso.	

3.	 As	 Normas	 Regulamentadoras	 do	 extinto	 Ministério	 do	 Trabalho	
cumprem,	 no	 campo	 laboral,	 a	 função	 constitucional	 de	 tutela	 da	
pessoa	humana,	no	marco	dos	Arts.	4º,	II,	e	5º,	caput,	CF,	e	também	do	
meio	 ambiente	 equilibrado,	 na	 esteira	 dos	 Arts.	 225	 e	 200,	 VIII,	 CF,	
como	 já	 destacado	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 no	 julgamento	 da	
ADI	 4066/DF.	 Daí	 porque	 a	 flexibilização	 da	 legislação	 ambiental	
trabalhista	 –	 necessariamente	 precaucional	 e	 preventiva,	 aliada	 à	
tarifação	do	dano	moral	introduzida	nas	relações	de	trabalho	(art.	223-
G	da	CLT),	banaliza	a	vida	humana	e	a	instrumentaliza	para	a	produção	
de	 baixíssimo	 custo,	 além	 de	 representar	 injustificável	 restrição	 na	



independência	técnica	de	magistrados	e	membros	do	Ministério	Público	
que,	sob	o	pálio	do	Estado	Democrático	de	Direito,	devem	ter	mínimo	
respaldo	para	agir	preventivamente	e	repressivamente	de	acordo	com	a	
gravidade	e	a	circunstância	de	cada	caso	concreto,	a	salvo	de	tarifações	
e	desregulamentações	não	dialogadas	com	a	sociedade	civil	organizada.	

	 Concluímos	este	ponto	destacando	que,	na	abordagem	da	Política	Nacional	de	Saúde	
do	 Trabalhador,	 nossa	 intenção,	 ainda	 que	 modo	 conciso,	 foi	 lançar	 luz	 sobre	 a	 gravidade	
sanitária	das	 condições,	dos	ambientes	e	dos	processos	de	 trabalho,	a	que	 se	expõe	parcela	
expressiva	 da	 classe	 trabalhadora	 brasileira,	 os	 quais	 são	 fatores	 condicionantes	 e	 ou	
determinantes	de	um	complexo	e	dramático	quadro	nosológico	que	se	verifica	no	País.		

O	mundo	do	 trabalho	 continua	 convivendo	–	 todo	ano,	 todo	dia,	 toda	hora	–	 com	a	
incidência	 de	 número	 inaceitável	 de	 acidentes	 de	 trabalho:	 com	 afastamento	 do	 trabalho,	
mutilação,	invalidez	e	óbito;	com	doenças	de	gênese	laboral	cujas	causas	a	classe	trabalhadora	
vem	combatendo	há	séculos;	com	agravos	cuja	emergência	histórica	é	mais	recente	como	os	
Distúrbios	Osteomusculares	Relacionados	ao	Trabalho	–	DORT;	com	as	condições	e	ritmos	de	
trabalho	prenhes	de	riscos	aos	quais	estão	expostos	os	trabalhadores	dos	estabelecimentos	ou	
serviços	 assistenciais	 de	 saúde	 que	 incorporam	 diversificadas	 tecnologias	 de	 produto	 e	 de	
processo;	 com	 os	 transtornos	 relativos	 à	 saúde	 mental	 que	 perpassam	 todas	 as	 categorias	
profissionais	e	ocupações	laborais,	entre	outros	agravos.	

Se	 considerarmos	 que	 a	 Pesquisa	Nacional	 de	 Saúde	 –	 PNS	 estimou	 a	 ocorrência	 de	
4.948.000	 de	 acidentes	 de	 trabalho	 no	 Brasil	 em	2013,	 que	 à	 base	 de	 dados	 do	 Sistema	 de	
Informação	de	Agravos	de	Notificação	–	SINAN	do	Ministério	da	Saúde	–	MS41	no	mesmo	ano	
foram	notificados	138.297	acidentes	de	trabalho	–	acidentes	graves	(que	resultam	em	óbitos,	
que	geram	mutilações	e	que	acontecem	em	menores	de	18	anos)	e	acidentes	com	exposição	a	
material	biológico	–	e	que,	ainda	em	2013,	foram	registrados	771.911	acidentes	de	trabalho	na	
Previdência	 Social,	 podemos	 presumir	 que	 estamos	 assistindo	 aos	 efeitos	 da	 confluência	 da	
presença	 sobremaneira	 relevante	 de	 relações	 de	 trabalho	 informais	 aliada	 à	 verificação	 de	
uma	 montanha	 de	 acidentes	 de	 trabalho	 não	 notificados	 às	 autoridades	 sanitárias	
competentes	 por	 quem	 de	 direito,	 tanto	 os	 ocorridos	 em	 estabelecimentos,	 instituições	 ou	
serviços	privados	de	quaisquer	 tipos	–	mercado	de	 trabalho	 formal	 e	 informal	 –	quanto	nos	
públicos.		

Apesar	 da	 subnotificação	 de	 acidentes	 lançar	 imensas	 sombras	 sobre	 a	 realidade,	
impedindo-nos	 de	 conhecê-la	 ainda	 que	 aproximadamente,	 isso	 não	 desconstitui	 um	
preocupante	quadro:	 a)	de	2012	a	2018	ocorreram	no	País	 cerca	de	4.738.886	acidentes	de	
trabalho	notificados40	a	banco	de	dados	da	Previdência	Social	–	sendo	17.315	com	óbito	–,	o	
que	corresponde	à	média	de	um	acidente	de	trabalho	a	cada	49	segundos!;	b)	de	2010	a	2015,	
segundo	dados	do	MS41,	ocorreram	716.156	acidentes	de	trabalho	(439.457	acidentes	graves	e	
276.699	acidentes	com	exposição	a	material	biológico).	E	mais:	no	mesmo	período	máquinas	e	
equipamentos	 causaram	 2.058	mortes	 de	 trabalhadores	 no	 Brasil,	 praticamente	 uma	morte	
por	dia,	bem	como,	de	acordo	com	o	que	já	vimos,	o	total	dessas	mortes	é	três	vezes	maior	do	
que	as	ocasionadas	por	outras	causas	e	o	número	de	amputações	(25.790	no	período	2012	a	
2018)	 é	 15	 vezes	 maior	 do	 que	 a	 média	 de	 amputações	 derivadas	 das	 demais	 causas	 de	
acidentes	de	trabalho.	

Em	 relação	 às	 doenças	 relacionadas	 ao	 trabalho	o	 quadro	da	 subnotificação	 é	 ainda	
mais	alarmante:	se	a	Pesquisa	Nacional	de	Saúde	estimou	para	o	Brasil	em	2013	a	ocorrência	
de	3.568.095	casos	de	Distúrbios	Osteomusculares	Relacionados	ao	Trabalho	–	DORT/Lesões	
por	 Esforços	Repetitivos	 –	 LER	 com	diagnóstico	 realizado	por	médico,	 no	mesmo	ano	 foram	
notificados	ao	Ministério	da	Saúde	8.129	casos	de	DORT/LER	de	um	total	de	10.960	casos	de	
enfermidades	 –	 câncer	 ocupacional,	 dermatose	 ocupacional,	 DORT/LER,	 perda	 auditiva	
induzida	 por	 ruído,	 pneumoconiose	 e	 transtorno	 mental	 relacionado	 ao	 trabalho	 –,	 cuja	



notificação	ao	Poder	Público	não	é	universal,	pois	segue	questionável	estratégia	de	notificação	
às	unidades	de	saúde	denominadas	sentinelas.		

Enfim,	 este	 é	 o	 cenário	 sanitário	 no	 qual	 o	 presidente	 da	 República	 anunciou	 que	
priorizará	 “um	 amplo	 processo	 de	modernização”	 de	 todas	 as	 Normas	 Regulamentadoras	 –	
NR,	 que	 tratam	 de	 saúde	 e	 segurança	 no	 trabalho,	 elaboradas	 pelo	 extinto	 Ministério	 do	
Trabalho,	 pois,	 segundo	 afirmou,	 hoje	 há	 custos	 absurdos	 em	 função	 da	 normatização	
absolutamente	bizantina,	 anacrônica	e	hostil.	 E	 ainda:	 enfatizou	que	a	primeira	norma	a	 ser	
revista	será	a	NR	12	que	trata	da	regulamentação	de	máquinas	e	equipamentos.	

Subjacente	àquele	raciocínio	se	revela	cruamente,	nas	palavras	do	secretário	especial	
de	 Previdência	 e	 Trabalho	 do	 Ministério	 da	 Economia,	 a	 real	 motivação	 da	 suposta	
modernização	das	NR,	ou	seja,	faria	parte	de	um	processo	que	tem	a	integridade	fiscal	como	
espinha	 dorsal	 e,	 no	 caso	 das	 anunciadas	 alterações	 da	NR	 12,	 essas	 se	 explicariam	 porque	
suas	disposições	impactam	diretamente	na	produtividade	de	nossas	empresas.		

Em	 outros	 termos,	 lançando	mão	 do	 cerne	 da	mencionada	 nota	 de	 procuradores	 e	
magistrados	do	Trabalho,	constitui	retrocesso	inadmissível	qualquer	esforço	de	revogação	das	
normas	de	prevenção	de	acidentes	e	adoecimento	no	trabalho,	a	bem	da	redução	dos	custos	
da	 produção.	 E	 mais:	 a	 flexibilização	 da	 legislação	 ambiental	 trabalhista	 –	 necessariamente	
precaucional	 e	 preventiva	 –,	 aliada	 à	 tarifação	 do	 dano	 moral	 introduzida	 nas	 relações	 de	
trabalho	(Art.	223-G	da	CLT),	banaliza	a	vida	humana	e	a	 instrumentaliza	para	a	produção	de	
baixíssimo	custo40.	

Ou	seja,	de	acordo	com	o	que	tratamos	anteriormente,	vivemos	uma	conjuntura	que		
coloca	 à	 oposição	 radicalmente	 democrática	 –	 movimento	 sindical,	 movimentos	 sociais,	
partidos	políticos,	intelectualidade	democrática	e	socialista,	entre	outros	atores	sociais	–,	lutar	
em	 defesa	 dos	 direitos	 dos	 trabalhadores;	 das	 nossas	 riquezas	 e	 das	 empresas	 públicas	
nacionais;	 da	 retomada	 do	 crescimento	 econômico	 com	 recuperação	 do	 nível	 de	 emprego	
formal	sem	precarização	dos	vínculos	laborais;	do	enfrentamento	da	ampla	retirada	de	direitos	
em	 curso	 no	 País	 e	 do	 desmonte	 produzido	 nas	 áreas	 sociais;	 da	 garantia	 de	 organização,	
mobilização	e	luta	política;	e	do	restabelecimento	da	vida	efetivamente	democrática	no	Brasil.	

E	 é	 no	 interior	 desse	 processo	 de	 luta	 que,	 mediante	 o	 vital	 protagonismo	 das	
organizações	da	classe	trabalhadora	conformado	em	um	forte	movimento,	que	devemos	lutar	
por	 um	 Sistema	 Nacional	 de	 Saúde	 –	 público,	 universal,	 operado	 pelo	 aparato	 estatal	 e	
qualificado	–,	designado	Sistema	Único	de	Saúde	na	CF	de	1988,	que	tenha	como	uma	de	suas	
reais	prioridades	o	diagnóstico	precoce,	a	recuperação	e	a	reabilitação	de	todos	os	cidadãos	e	
de	 todas	 as	 cidadãs	 que	 apresentarem	 agravos	 relacionados	 ao	 trabalho	 –	 enfermidades,	
acidentes	 de	 trabalho	 e	 intoxicações	 exógenas	 –,	 bem	 como	 que	 institua	 a	 notificação	
universal	 ao	Poder	Público	de	 todos	os	 agravos	 relacionados	ao	 trabalho,	que	 combata	 com	
firmeza	 à	 subnotificação	 de	 acidentes	 do	 trabalho	 ao	 Poder	 Público	 e	 que	 inspecione	 os	
ambientes,	as	condições	e	os	processos	de	trabalho	inadequados	visando	corrigi-los,	a	fim	de	
preservar	a	saúde	e	manter	a	vida	dos	trabalhadores	e	das	trabalhadoras2.	

	

III.	CONCLUSÃO	
	

Face	ao	exposto	propomos	as	pautas	de	luta	que	se	seguem.	

	
1.	Defesa	da	reversão	da	privatização	direta	ou	indireta	de	estabelecimentos	de	saúde	

e	serviços	do	SUS,	bem	como	de	sua	gestão.					

2.	Defesa	da	revogação	da	Emenda	Constitucional	nº	95,	de	15	de	dezembro	de	2016.	



3.	 Defesa	 da	 criação	 da	 Carreira	 Única	 do	 SUS,	 nacional	 e	 interfederativa,	 com	
predomínio	da	União	no	custeio	de	Plano	de	Cargos,	Carreiras	e	Salários	–	PCCS,	compartilhado	
com	 Estados	 da	 Federação,	 Distrito	 Federal	 e	Municípios,	 para	 os	membros	 de	 profissões	 e	
ocupações	diversas	que	trabalham	no	SUS.		

4.	Defesa	da	retirada	dos	funcionários	da	área	da	saúde	–	Municípios,	Estados,	Distrito	
Federal	 e	 União	 –	 da	 base	 de	 cálculo	 da	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal,	 porque	 a	 saúde	 é	
intensiva	 no	 emprego	 de	 mão-de-obra,	 além	 de	 também	 ter	 atribuições	 de	 fiscalização	 e	
controle	que	lhes	são	próprias	destinadas	a	preservar	a	saúde	e	a	vida	das	pessoas.	

Em	 relação	 ao	 ponto	 4,	 precisamos	 estar	 atentos	 e	 nos	 opormos	 às	 proposições	 de	
legislações	que,	a	pretexto	de	garantir	maior	contratação	de	pessoal	para	a	área	da	saúde,	não	
prevejam	mecanismos	de	controle	que	assegurem,	de	fato,	o	aumento	da	alocação	de	recursos	
para	contratação	e	remuneração	de	pessoal	na	saúde.				

5.	 Defesa	 da	 gestão	 compartilhada	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 pelas	 Secretarias	 de	
Estado	da	Saúde	e	pelas	Secretarias	Municipais	de	Saúde,	que	tenha	como	núcleo	organizativo	
e	operacional	do	SUS	as	438	Regiões	de	Saúde	existentes	no	Brasil.		

6.	Defesa	da	aprovação	de	lei	federal	que	torne	obrigatória	a	participação	dos	Estados	
da	 Federação	 e	 da	 União	 na	 operacionalização,	 compartilhada	 com	Municípios,	 das	 redes	 e	
serviços	de	saúde	das	Regiões	de	Saúde,	superando,	assim,	a	fragmentação	do	SUS.	

7.	Defesa	da	 renovação	e	 ampliação	da	participação	da	 comunidade	e	popular,	 bem	
como	 da	 participação	 do	 conjunto	 dos	 trabalhadores	 da	 saúde	 e	 das	 organizações	
representativas	dos	trabalhadores	da	cidade	e	do	campo	–	produção,	comércio,	prestação	de	
serviços	 e	 mundo	 da	 cultura	 –,	 privados	 e	 públicos,	 na	 discussão	 das	 políticas	 de	 saúde	
implantadas	pelo	SUS.	

8.	Defesa	da	Política	Nacional	de	Saúde	Mental	com	o	aperfeiçoamento	e	a	ampliação	
necessária	da	Rede	de	Atenção	Psicossocial,	sem	o	concurso	de	manicômios	e	de	Comunidades	
Terapêuticas.									

9.	Defesa	da	implantação	de	uma	Política	Nacional	de	Saúde	do	Trabalhador	num	SUS	
que	 tenha	 como	 uma	 de	 suas	 reais	 prioridades	 o	 diagnóstico	 precoce,	 a	 recuperação	 e	 a	
reabilitação	 de	 todos	 os	 cidadãos	 e	 de	 todas	 as	 cidadãs	 que	 apresentarem	 agravos	
relacionados	ao	 trabalho	–	enfermidades,	acidentes	de	 trabalho	e	 intoxicações	exógenas	–	e	
que	 inspecione	os	 ambientes,	 as	 condições	e	os	processos	de	 trabalho	 inadequados	 visando	
corrigi-los,	a	fim	de	preservar	a	saúde	e	manter	a	vida	dos	trabalhadores	e	das	trabalhadoras.	

10.	Defesa	da	Política	Nacional	de	Saúde	Bucal	com	o	aperfeiçoamento	e	a	ampliação	
necessária	 de	 ações	 coletivas,	 bem	 como	 do	 número	 de	 Equipes	 de	 Saúde	 Bucal	 (ESB)	 na	
atenção	 básica	 e	 de	 estabelecimentos	 de	 saúde	 –	 Centro	 de	 Especialidades	 Odontológicas	
(CEO)	 e	 Laboratórios	 Regionais	 de	 Prótese	 Dentárias	 (LRPD)	 –	 prestadores	 de	 serviços	
especializados.		

11.	 Defesa	 da	 realização	 de	 uma	 ampla	 campanha	 de	 esclarecimentos	 à	 sociedade	
brasileira	sobre	a	bilionária	renúncia	de	arrecadação	e	os	incentivos	fiscais	da	União	em	favor	
de	interesses	privados	na	saúde,	especialmente	de	planos	e	seguros	de	saúde,	e	em	desfavor	
dos	 interesses	 da	 maioria	 da	 população	 brasileira.	 Nessa	 campanha,	 impõe-se	 esclarecer	
brasileiros	e	brasileiras	sobre	a	natureza	antissocial	da	Desvinculação	das	Receitas	da	União	–	
DRU,	que	retira	anualmente	30%	do	Orçamento	da	Seguridade	Social,	e	a	urgência	de	lutar-se	
pela	rejeição	de	sua	permanência.	

12.	Defesa	da	aprovação	da	destinação	obrigatória	de	10%	da	 receita	corrente	bruta	
anual	da	União	à	saúde.		



13.	Defesa	da	criação	de	uma	Contribuição	Geral	sobre	Movimentação	Financeira,	do	
estabelecimento	 da	 Contribuição	 sobre	 Grandes	 Fortunas	 e	 da	 tributação	 das	 remessas	 de	
lucros	 e	 dividendos	 realizadas	 pelas	 empresas	 multinacionais,	 isentas	 na	 legislação	 vigente,	
destinando-se	 os	 recursos	 ao	 Orçamento	 da	 Seguridade	 Social	 –	 saúde,	 previdência	 e	
assistência	social.	

Esperamos	que	as	forças	sociais	e	políticas	imbuídas	do	compromisso	ético-político	de	
defesa	 da	 vida,	 analisem,	 sugiram,	 socializem	 e	 se	 mobilizem	 em	 torno	 destas	 reflexões	 e	
proposições	 globais	 que	 desejamos	 potentes	 para	 ajudar	 a	 desatar	 o	 nó	 do	 impasse	
estratégico	vivenciado	no	campo	da	saúde.	Tais	proposições	se	assentam	em	duas	dimensões:	
a	ética,	consubstanciada	na	defesa	da	vida	de	todas	as	pessoas,	e	a	política,	efetivada	na	ação	
direcionada	 à	 estruturação	 de	 um	 aparato	 sanitário	 estatal	 no	 Brasil,	 operacionalizado	 com	
pujança,	agilidade	e	qualificação,	destinado	a	garantir	a	promoção,	a	proteção,	a	recuperação	
e	a	reabilitação	da	saúde	de	todos	os	brasileiros	e	de	todas	as	brasileiras.	

Por	fim,	a	luta	política	e	ideológica	que	temos	que	travar	neste	novo	período	histórico,	
não	prescinde	de	continuarmos	a	discutir	 com	todos	os	atores	 sociais,	muitos	deles	antes	 já	
referidos,	 a	 necessidade	 de	 lutarmos	 para	 solucionar	 os	 problemas	 estruturais	 que,	 se	 não	
forem	equacionados,	 inviabilizarão	a	consolidação	de	um	Sistema	Nacional	de	Saúde	com	as	
características	 e	 as	 finalidades	 apontadas	 no	 presente	 documento.	 Se	 é	 verdadeiro	 que	 se	
impõe	 combater	 um	a	 um	os	 retrocessos	 em	 curso	nas	 diversas	 programações	de	 saúde	do	
SUS,	 não	 é	menos	 verdadeiro	 que	 as	 soluções	 das	 grandes	 questões	 tratadas	 aqui	 também	
devem	ser	objeto	da	luta	social	imediata².	
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NOTAS	

	
A.	Art.	55	do	Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	da	CF	de	1988:	“Até	que	seja	aprovada	a	
lei	 de	 diretrizes	 orçamentárias,	 trinta	 por	 cento,	 no	 mínimo,	 do	 orçamento	 da	 seguridade	 social,	
excluído	o	seguro-desemprego,	serão	destinados	ao	setor	de	saúde”.	
B.	 Comunicação	 pessoal	 de	 Gilson	 Carvalho,	 médico	 pediatra	 e	 de	 Saúde	 Pública,	 recebida	 por	
mensagem	 eletrônica	 em	 2008.	 Instituto	 de	 Direito	 Sanitário	 Aplicado	 –	 IDISA.	 Gasto	 com	 saúde	 no	
Brasil	em	2007	e	Existe	equidade	no	financiamento	público	de	saúde	para	todos?	
C.	As	contribuições	sociais	que	financiam	a	saúde	são:	a)	Contribuição	Social	sobre	Lucro	Líquido	–	CSLL;	
b)	 Contribuição	 sobre	 Financiamento	 da	 Seguridade	 Social	 –	 COFINS;	 c)	 CPMF	 (vigente	 até	 o	 ano	 de	
2007);	d)	Contribuição	do	Plano	de	Seguridade	Social	do	Servidor	–	CPSS;	e	e)	Contribuição	Patronal	do	
Plano	de	Seguridade	Social	do	Servidor10.	
D.	 Comunicação	 pessoal	 de	 Francisco	 Funcia,	 economista,	 assessor	 da	 Comissão	 Intersetorial	 de	
Orçamento	e	Financiamento	do	Conselho	Nacional	de	Saúde,	recebida	por	mensagem	eletrônica	em	18	
de	 junho	 de	 2018.	 Despesas	 com	 Ações	 e	 Serviços	 Públicos	 de	 Saúde	 –	 ASPS:	 participação	 federal,	
estadual	e	municipal	de	2013	a	2017.	
E.	Fonte:	Sistema	de	Informações	e	Orçamentos	Públicos	de	Saúde	–	SIOPS.	Ministério	da	Saúde.	
F.	 Twitter	 de	 13	 de	 maio	 de	 2019.	 Jair	 M.	 Bolsonaro	 @jairbolsonaro.	 Disponível	 em	
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127922618374467584.	Acesso	em:	16	maio	2019.		
	
	
	
*	COLETIVO	LUTA	SAÚDE	–	O	Coletivo	Luta	Saúde	foi	criado	em	2017	reunindo	um	grupo	de	
militantes	 e	 simpatizantes	 do	 Partido	 dos	 Trabalhadores,	 das	 mais	 diversas	 extrações	
profissionais,	comprometidos	com	a	construção	do	socialismo,	com	os	princípios	da	Reforma	
Sanitária	 Brasileira,	 com	 a	 concretização	 do	 direito	 social	 à	 saúde	 estabelecido	 na	 norma	
constitucional	 e	 com	 a	 plena	 implantação	 do	 Sistema	Nacional	 de	 Saúde	 público,	 universal,	
operado	 pelo	 aparato	 estatal	 e	 qualificado,	 designado	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 –	 SUS	 na	
Constituição	Federal	de	1988.	 Seus	membros	 têm	como	espaços	privilegiados	de	atuação	os	
setoriais	 de	 saúde	 dentro	 do	 Partido,	 os	 movimentos	 sindical	 e	 social	 fora	 do	 Partido	 e	 os	
Conselhos	de	Saúde	no	Estado.	
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