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O novo pensamento em relação à saúde surgiu no final da década de 60 e início de 70, 

um período altamente repressivo  por  causa  do  autoritarismo militar  no  Brasil.  Quando as 

ciências  sociais  começaram  a  ser  incorporadas  na  área  da  saúde,  a  reflexão,  que  era 

totalmente voltada para as áreas biológicas, para a transmissão das doenças, voltou-se para a 

determinação  social  do  processo  saúde-doença,  com  o  uso  do  materialismo  dialético  na 

abordagem de saúde.

A  Reforma  Sanitária  caracteriza-se  por  esse  processo  de  desconstrução  política  e 

institucional para a transformação das condições e de atenção à saúde da população brasileira, 

visando ampliação da esfera pública, inclusão social e redução das desigualdades.

O  movimento  estudantil  teve  fundamental  importância  na  incorporação  dessa  nova 

maneira de ver a saúde, difundir  e propagá-la e dar continuidade a essa luta. Sindicatos, 

Conselhos  e  Associações  de  Medicina  começaram  a  ser  renovadas.  Foi  criado  o  Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976, para lutar pela democracia em defesa da 

saúde comunitária.

Ao fim da ditadura, o movimento sanitário, organizado, articulou o documento “Saúde e 

Democracia”  e  enviou-o ao Legislativo  para a aprovação.  As conferências  de saúde  foram 

transformadas, de espaços burocráticos, em espaços abertos de discussão e participação da 

sociedade. Na Oitava Conferência Nacional de Saúde (em 1986), houve ampla participação dos 

usuários/usuárias, e nasceu a primeira emenda constitucional popular, do movimento social.

Algumas  das  conquistas  da  oitava  conferência  foram:  a  universalização  da  saúde, 

direito  suprido  pelo  Estado,  planejamento  da  saúde  com base  nas  conferências,  ou  seja, 

conforme  decido  pela  população  (usuários/usuárias),  que  tinha  participação  equivalente  a 

50%, e a transformação da emenda na Lei Orgânica 8080, por intermédio de uma Comissão 

Nacional de Reforma Sanitária.

A descentralização do poder, com o controle social, e a municipalização da saúde, com 

os Conselhos de Saúde, são maneiras de pactuá-lo e controlá-lo socialmente, adequando à 

realidade de uma sociedade com desigualdades sociais  e  regionais,  e  de estabelecer  uma 

mediação entre capital e trabalho, Estado, sociedade e grupos de interesses.

No entanto, desde a sua implementação, o SUS vem enfrentando várias adversidades: 

o subfinanciamento, que está sendo intensificado com o passar dos anos, a precarização das 

relações,  condições  e  remuneração  dos/das  trabalhadores/trabalhadoras  de  saúde,  a 

manutenção do sistema de atenção distante do cuidado e do entendimento do/da paciente 

como ser social, e a fundamentação dos valores de mercado na esfera da saúde.

A grande causa da não-implementação efetiva do SUS é a sua incompatibilidade com o 

modelo econômico vigente, no qual há um Estado mínimo para os direitos da população, e 

máximo para o capital. O sistema, no qual estamos inseridos/inseridas trata a saúde como 

mercadoria, o lucro e a acumulação de capital possuem um valor maior do que a vida humana. 



Precisamos  alterar  os  modelos  de  atenção  e  gestão  em  saúde  para  efetivar  essa 

implementação do SUS.

Um outro grande impasse que nos deparamos é o surgimento das Fundações Estatais 

de Direito  Privado,  instituídas com a desculpa de que,  com essa maneira de privatização, 

resolverão  os  problemas  administrativos  de  órgãos  públicos.  As  Fundações  Estatais  são 

introduzidas nas mais diversas áreas, inclusive na saúde. Não é muito difícil prever quem está 

por trás das Fundações, bem se sabe que são os grandes capitais mundiais, na figura do Banco 

Mundial.

As  fundações  precarizam  ainda  mais  as  condições  de  trabalho,  os/as 

trabalhadores/trabalhadoras são submetidos/submetidas a concursos, mas não é garantida a 

estabilidade no emprego. As organizações trabalhistas são atacadas e fragilizadas nas lutas por 

condições  de  vida  e  trabalho  universais,  e  há  fragmentação  dos/das 

trabalhadores/trabalhadoras em várias fundações, propiciando a repressão por parte dos/das 

empregadores/empregadoras.

A  inconstitucionalidade  das  fundações  estatais  de  direito  privado,  vindas  da 

transformação  dos  hospitais  federais  e  universitários  decorre  do  posicionamento  da 

Conferência  Nacional  de  Saúde,  que  se  manteve  contra  sua  implementação.  Se  não  for 

respeitado o posicionamento da Conferência, o controle social não tem mais serventia, e a 

Constituição é ferida, porque o setor público passa a atuar de forma complementar ao privado, 

ao invés de ser o contrário, a complementação do setor público pelo setor privado.

Sabemos que a luta por saúde não acabou e nem deve se resumir à criação do SUS. 

Maior financiamento público para a saúde e fortalecimento do SUS. Setores historicamente 

incluídos na defesa do SUS estejam de novo lado a lado, tanto para rejeitarem as atuais 

propostas  governamentais  como  também  para  formular  soluções  e  proposições  ao  atual 

sistema, que se encontra sim num momento de crise.

O conceito saúde-doença está ligado a trabalho, saneamento, lazer e cultura. É  

preciso discutir saúde, dessa forma, de maneira permanente. Nós, futuros/futuras 

profissionais da saúde, devemos nos preocupar não somente com a nossa formação 

acadêmica  (técnica),  mas  relacioná-la  com  a  realidade  social,  começando  pela 

ampliação  do  conceito  de  saúde,  discussão  de  cuidado  com os/as pacientes  nas 

universidades e expandindo mundo a fora.


