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1. ANÁLISE DE CONJUNTURA DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL. 

IMPACTOS DA PRIVATIZAÇÃO E DO SUBFINANCIAMENTO DA 

SAÚDE NO SUS E NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 

 

 

TEXTO 1 - SUS: O SUBFINANCIAMENTO E A PRIVATIZAÇÃO 
Por Sergio Cruz, medico assistente do HU-USP. Adaptado do Jornal Hora do Povo, de 22/06/2011. 

 

Sou de opinião que as discussões sobre como melhorar o sistema de saúde pública no Brasil 

não devem ter como foco uma suposta ineficiência da gestão pública. Essa forma, bastante 

difundida de abordagem do problema, quase sempre concluindo pelo baixo “desempenho” 

dos hospitais públicos, subestima o subfinanciamento crônico da saúde e tem, por isso, 

servido – intencionalmente ou não - a grupos que usam as debilidades reais do sistema para 

denegrir a gestão pública e defender a privatização da saúde. 

Penso que as causas da superlotação das emergências dos hospitais públicos são muito mais 

complexas do que as apontadas por essa visão. Ela não é fruto de uma simples “demora” na 

internação e alta dos pacientes. Não há como aumentar significativamente o desempenho 

clínico de uma unidade de forma isolada, quando não há integração, quando estão ausentes 

os parceiros complementares, quando faltam ambulatórios, inexistem postos de saúde e 

são raros e desarticulados os médicos de família. Estou de pleno acordo que as dificuldades 

dos hospitais públicos são fruto da lentidão na consolidação do sistema de saúde. E isso 

ocorre exatamente pela inversão de prioridades, pelo descaso com a saúde, pelos 

contingenciamentos de verbas e pela falta de uma fonte fixa e segura de recursos para o 

setor. É certo que existem problemas de gestão. Mas o maior deles é a sabotagem e a 

desarticulação do sistema, patrocinadas, não pelos gestores públicos, mas pelos arautos da 

privatização infiltrados na administração do setor. 

Há um detalhe importante que deve ser registrado nesse debate: os adversários da saúde 

pública não deixaram de existir com a Constituinte de 88. Na verdade, após a nova Carta, 

eles apenas mudaram sua forma de agir e passaram a sabotar o SUS internamente. Afinal, 

não podemos esquecer que a luta pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS) enfrentou 

monopólios poderosos. Foi, sem dúvida, uma das batalhas mais duras e difíceis que o nosso 



povo travou. Ela culminou, no ano de 1988, com a garantia constitucional da saúde como 

um “direito do cidadão e um dever do Estado”. Sem dúvida, uma grande vitória. 

No entanto, infelizmente, 23 anos depois, este preceito ainda não se tornou realidade para 

a maioria do povo. Apesar do avanço político de 88, iniciou-se naquela mesma época uma 

onda neoliberal que ganhou fôlego no Brasil e no mundo. Por conta disso, vivenciamos, 

desde então, uma verdadeira “cruzada” contra as conquistas sociais e o patrimônio do povo. 

Infelizmente, a saúde não escapou a tudo isso. Derrotados em seu intento de impedir a 

criação do SUS, os privatistas, como dissemos, passaram agir para destruí-lo. E são 

exatamente os gestores públicos, tão criticados por suas debilidades - muitas delas reais – 

um dos setores que seguem lutando contra eles. 

 

NEOLIBERALISMO 

No geral, a partir do governo Collor e FHC, o discurso era uníssono: diminuir o Estado, 

privatizar, demitir funcionários públicos, para “aumentar a eficiência”. Na saúde, em 

particular, três armas foram utilizadas contra o SUS: a imposição do subfinanciamento 

crônico, a sabotagem da consolidação do sistema e a orquestração contra a gestão pública. 

Os dados do grau de sub-financiamento a que foi submetido o sistema de saúde, revelam o 

quanto ainda falta lutarmos em favor do SUS. 

De acordo com o relatório da OMS, o Brasil está entre os 24 países que menos destinam 

recursos à Saúde. No ano 2000, o país designava 4,1% do orçamento nacional para esta 

área. A partir de 2003 houve um crescimento, levando esta porcentagem a 8,6%, porém, 

esse número ainda representa menos da metade da média mundial, de 13,9%. Em países 

desenvolvidos, cerca de 16,7% do orçamento vai para a Saúde. Em 2011, a Lei Orçamentária 

da União destinou R$ 77 bilhões para o Ministério da Saúde. No entanto, este montante 

representa menos de 2% do PIB projetado para 2011. O percentual mínimo estabelecido 

pela OMS para países com a saúde universalizada é que sejam gastos pelo menos 6% do PIB 

com a saúde pública. Somando-se os investimentos estaduais e municipais, os recursos 

públicos nos últimos anos não chegam a 3,6% do PIB. 

No total, o Brasil gasta 8,4% do PIB em saúde. Números que aparentemente colocariam o 

país no patamar de nações como Holanda (8,9%), Noruega (8,9%), Itália (8,7%), Inglaterra 

(8,4%), Espanha (8,5%) e Austrália (8,9%). Só que, deste total, 58% é consumido no setor 

privado. E apenas 42% ficam na saúde pública. Países que possuem um sistema universal de 



saúde como o nosso devem necessariamente apresentar um predomínio dos gastos 

públicos. O gasto per capita em saúde no Brasil é de R$ 837, mas no setor público ele é de 

R$ 390. Esse número chega a US$ 2.671 na Espanha, US$ 2.686 na Itália, US$ 2.992 no Reino 

Unido e US$ 3.357 na Austrália. Em relação ao orçamento previsto para 2011, só 3,64% são 

destinados para a saúde pública, enquanto a previsão de gastos com juros reais no ano é de 

8,63% (R$ 169.870.725.435,00), ou seja, mais do dobro do que é destinado para a saúde. 

O Estado, apesar de ficar com apenas 42% do total gasto em saúde, atende 80% da 

população, cerca de 160 milhões de pessoas. Enquanto isso, o setor privado, que 

movimenta quase 60% do total dos recursos, o faz no atendimento de apenas 20% da 

população. É por essas e por outras, que deve ser muito fácil a tão decantada “gestão 

privada”. Mas, em que pese a escassez de recursos públicos, as estatísticas de atendimentos 

do SUS são avassaladoras, quando comparadas com o setor privado. Certamente temos que 

avançar bastante na qualidade da gestão do SUS. Mas é necessário reconhecer que a gestão 

pública da saúde, nas condições em que ela se desenvolve, é, no mínimo, heróica. 

Voltando às emergências. Elas estão lotadas, sim. Mas é evidente que isso ocorre porque os 

recursos para a atenção primária são ridículos. Apenas 30% do orçamento da saúde é 

destinado à atenção primária. É fato inquestionável que, com esses recursos, não pode 

haver postos de saúde, médicos de família, unidades de pronto atendimento e ambulatórios 

na quantidade necessária para atender as necessidades crescentes da população. 

Mesmo a relação leito/pacientes, que no Brasil se aproxima da taxa considerada adequada, 

2,5 e 3 leitos para cada mil habitantes, não expressa a realidade do país. Este índice inclui 

milhares de leitos privados, quase todos inacessíveis à grande maioria da população. Os 

leitos conveniados do SUS também são insuficientes e vêm diminuindo. Só na Região 

Metropolitana de São Paulo, 15 hospitais privados conveniados ao SUS fecharam as portas 

nos últimos cinco anos. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2009 o país perdeu 11 mil leitos de 

hospitais. No mesmo período, enquanto os leitos particulares diminuíram 5,1%, os do SUS 

aumentaram 2,6% - não foi suficiente. 

 

PRIVATIZAÇÃO 

Para agravar a situação, em grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador, e outras, as unidades de saúde pública, por conta da capitulação à campanha de 

difamação contra a gestão pública, estão sendo entregues diretamente a grupos privados. 



As organizações sociais (OSs) que assumem essas unidades passam a adotar a lógica 

privada. Não trabalham mais com “portas abertas”, viram “referência” e não realizam mais 

procedimentos complexos e dispendiosos. E, mais, conforme denúncia divulgada 

recentemente, 80% das OSs, “gestoras” privadas da saúde, não prestam contas dos recursos 

recebidos. Um verdadeiro escândalo. Já os hospitais que se mantêm públicos, permanecem 

com suas portas abertas e seguem sendo rigorosamente controlados. Geralmente atendem 

as emergências 24 horas. Acolhem todos os casos que chegam em sua porta, e, 

evidentemente, permanecem lotados. Muitas vezes, na maioria das regiões, o pronto-

socorro do SUS é a única alternativa de atendimento à população num raio de muitos e 

muitos quilômetros. 

A falta de recursos e de investimentos na atenção primária, somada ao “fechamento” das 

portas das unidades administradas por OSs, acaba forçando a população a procurar as 

emergências. É por isso que elas estão se tornando inviáveis. Qualquer um sabe que a 

grande maioria dos pacientes que procura atendimento nos PSs dos grandes hospitais 

poderia ter seu problema resolvido em unidades de atenção primária. Cerca de 80 a 90% 

dos atendimentos são de casos leves. Somente 10% a 20% deles precisam realmente de 

intervenção emergencial. E, com as emergências lotadas, as vagas nas enfermarias também 

desaparecem. Não há como evitar isso. Essas vagas são ocupadas tanto pelos pacientes 

emergenciais como pelos doentes de ambulatório. Por mais que se agilizem internações e 

altas, as enfermarias desses hospitais não têm como atender a demanda. 

E se não bastasse essa situação, surgem agora as imorais “duas portas”, criadas em hospitais 

públicos do país. Nascidas nas entranhas da “gestão privada”, elas trazem como 

consequência dificuldades cada vez maiores para a referência e a contra referência dos 

pacientes e também para a realização de exames complementares. Isso desarticula o 

sistema. Os pacientes do SUS passam a esperar em filas cada vez maiores para conseguir 

internações e exames. No Incor de SP, por exemplo - onde essa imoralidade virou até lei - 

para um paciente do SUS conseguir um exame demora meses, enquanto para o paciente 

particular ou de convênio tudo é feito na hora. Internação, então, nem se fala. 

São esses, a meu ver, os principais problemas que devem ser enfrentados nos debates e nos 

fóruns de decisão sobre a saúde pública no Brasil. Enfatizar a falta de verbas e a falta de 

prioridade na saúde. Barrar a destruição do SUS, impedir sua privatização e derrotar os 

sabotadores incrustados no interior do sistema. Seguir defendendo o fortalecimento do 



Estado e da saúde pública. Transferir recursos da especulação para garantir o necessário 

aumento das verbas para a saúde. Essas são, em minha opinião, as bandeiras que garantirão 

o fortalecimento do SUS e viabilizarão a humanização real da saúde no Brasil. Certamente, 

com o aprofundamento dessas discussões, estaremos em condições de avançar muito 

também no tão almejado aperfeiçoamento da gestão pública em saúde. 

 

 

TEXTO 2 - MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: OS PLANOS E SEGUROS 

DE SAÚDE 

Por Ligia Bahia, Professora do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRJ, Coordenadora do Laboratório de 

Economia Política da Saúde da UFRJ 

 

Sistemas de saúde de todos os países erigem-se a partir de relações entre o público (normas 

sobre o direito à saúde e seus prolongamentos político- institucionais e administrativos) e o 

privado (produção, distribuição, compra e venda de bens, insumos e serviços da indústria de 

medicamentos, equipamentos, estabelecimentos e profissionais de saúde). As variações no 

denominado complexo industrial da saúde que integra componentes públicos e privados 

incidem precipuamente sobre os sub-sistemas de acesso e organização de redes prestação 

de serviços. Nos sistemas categorizados como "públicos", como os da Europa central, 

Escandinávia e Canadá o acesso gratuito, ou mediado por pagamentos de taxas reduzidas, a 

uma rede pública (conformada por prestadores públicos e por vezes privados) é franqueado 

a todos. O sistema "privado", cujo maior exemplo é o dos EUA, caracteriza-se, em tese, por 

relações, pautadas pela livre-escolha, de compra e venda de serviços intermediados ou não 

por contratos com empresas com feição de seguradoras.  

Dada a magnitude das transações privadas decorrentes de atividades da indústria 

farmacêutica e de equipamentos e seus prolongamentos sobre a pesquisa, a prestação de 

serviços, formação de recursos humanos e mídia e, por outro lado, o amplo e crescente 

reconhecimento sobre a importância social da prevenção e atenção à saúde nas 

sociedades contemporâneas pode-se afirmar que não existem sistemas puros. As 

variações entre os sistemas de saúde considerados paradigmáticos têm como substrato a 

natureza e a intensidade da intervenção estatal especialmente no sub-sistema de prestação 

de serviços médico-hospitalares.  

 



DISTRIBUIÇÃO POUCO EQÜITATIVA DE BENS SOCIAIS NO BRASIL  

No Brasil, a vinculação de ¼ da população a planos e seguros de saúde, cujos padrões 

assistenciais são proporcionais ao valor do pagamento das mensalidades (prêmios), 

evidencia uma segmentação em direção contrária à distribuição mais eqüitativa dos bens 

produzidos pela sociedade. Os segmentos populacionais situados nas faixas de maior renda, 

em conjunto mais hígidos, possuem mais acesso aos serviços de saúde do que a maioria da 

população, que detém maior incidência de agravos e problemas exigentes de atenção.  

Um dos efeitos mais expressivos dessa estratificação é a diferenciação dos gastos com 

saúde para os que estão vinculados aos planos e seguros de saúde e os que se destinam 

àqueles que não possuem esse tipo de cobertura. Cerca de 35 bilhões de reais, segundo 

informações sobre o faturamento ao das empresas de assistência médica suplementar, 

foram alocados em 2005 para propiciar assistência médico-hospitalar para 25% da 

população, enquanto que a mesma ordem de grandeza de recursos do Ministério da Saúde, 

destinou-se a custear a assistência médico-hospitalar e os cuidados de promoção à saúde, 

incluindo vigilância epidemiológica e sanitária para todos.  

Tais linhas de diferenciação de demandas traduzidas por garantias de acesso à rede de 

cuidados e serviços de saúde de maior ou menor prestígio estruturam-se, não apenas pela 

mera associação entre os gradientes de renda e sim por um painel de mecanismos 

assistenciais bastante complexo. O entrecuzamento da esfera pública com a privada no que 

se refere ao financiamento, prestação de serviços e gestão incide sobre os modelos e os 

conteúdos assistenciais, refletindose nas explicações sobre o processo saúde-doença. São as 

concepções e práticas baseadas exclusivamente no paradigma biológico, amalgamadas com 

o ideário das vantagens dos seguros individuais sobre os sistemas de proteção universais, 

que organizam os atuais esquemas financeiros assistenciais privados, crescentemente 

imprescindíveis à cobertura de determinados segmentos populacionais e à remuneração 

dos prestadores de serviços.  

Atualmente a quase totalidade dos estabelecimentos de diagnóstico e terapia, que 

funcionam em dependências distintas das unidades hospitalares, uma significativa parcela 

dos médicos que atuam em consultórios particulares (cerca de 80% total) e pelo menos 

40% dos hospitais dependem, em graus variados, dos repasses das empresas de planos e 

seguros de saúde. O envolvimento de profissionais de saúde, firmas e usuários com esses 

esquemas financeiro-assistenciais, contextualizado por um elevado grau de mercantilização 



das práticas de saúde, renova e amplia as fronteiras da acumulação capitalista no setor 

saúde. Tais práticas abrangem desde os incentivos para o uso de determinadas marcas de 

medicamentos, de órteses, próteses, passam pela proliferação das empresas privadas de 

consultoria, auditoria, atendimento domiciliar participação de seguradoras em empresas 

proprietárias de CTI e repercutem na entrada de empresas e capitais estrangeiros nos 

estabelecimentos de prestação de serviços e sobre as perspectivas de internacionalização 

do mercado de planos e seguros de saúde. Constata-se que o dinamismo do 

empresariamento privado na saúde tem sido um pólo atrator para os investimentos 

financeiros.  

Paradoxalmente, este padrão de articulação privada de financiamento, compra e prestação 

de serviços, viabilizado durante o regime do militar pelo apoio financeiro à pessoas, 

entidades e grupos empresariais em troca de adesão política implícita, e por isso 

supostamente incapaz de resistir à exposição do processo de redemocratização se ampliou 

nas últimas décadas. As explicações para as contradições entre os propósitos do SUS e o 

crescimento dos planos e seguros privados de saúde convergem em torno da "fuga", quase 

que inevitável, dos segmentos de trabalhadores especializados, com grande poder de 

vocalização de demandas, da assistência pouco acessível e rarefeita de serviços de média 

complexidade prestada pelo SUS.  

Pouca atenção tem sido dada a análise de políticas governamentais, tais como: a renúncia 

fiscal; os gastos diretos da União, estados e municípios com o pagamento de planos de 

saúde para seus funcionários; e a permissão de trânsito livre de profissionais e pacientes da 

esfera pública para a privada e vice-versa, que mantém e dão suporte à mercantilização dos 

cuidados e assistência à saúde. Por outro lado, a importância dos incentivos à privatização 

da saúde no País tem sido plenamente reconhecida tanto no discurso quanto na prática de 

entidades empresarias e por setores governamentais da área econômica. A Associação 

Latino Americana de Medicina Privada (ALAMI) define a política de saúde brasileira como 

ambígua, por referência aos processos mais radicais de privatização como o chileno. Outros 

grupos empresariais explicitam a importância das articulações entre os planos de saúde, a 

privatização do seguro de acidente de trabalho e a constituição de fundos de pensão 

privados. Na prática, os interesses dos segmentos privados de prestação de serviços e 

comercialização de planos de saúde vem orientando o aprofundamento das políticas de 

renúncia fiscal. Os resultados dessa opção podem ser verificados em todos os âmbitos de 



governo. As concessões de isenções de pagamento de contribuições sociais e redução dos 

impostos federais, estaduais e municipais, aos serviços de saúde privados que integram a 

rede de serviços das empresas de assistência médica suplementar, crescem 

proporcionalmente ao aumento da oferta destes estabelecimentos de saúde. As empresas 

de planos de saúde foram autorizadas em 2002 a deduzir suas provisões técnicas, para 

efeito de apuração do lucro real e base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 

líquido (MP 2.158-35) e caracterizou-se a não responsabilidade tributária pela aquisição de 

carteira de planos privados de saúde (MP 2.189-45). As outras parcelas de gasto público 

direto para o financiamento do segmento privado de planos de saúde são constituídas pelo 

somatório de recursos dos orçamentos da União, estados e municípios para a cobertura de 

planos de saúde privados de uma parte significativa de seus funcionários e pelo 

atendimento de clientes da assistência suplementar em serviços públicos de saúde e nos 

particulares conveniados com o SUS.  

A legislação sobre a regulamentação da operação de planos e seguros de saúde, aprovada 

10 anos após a Constituição de 1988, representou um importante avanço para o debate 

setorial e implementação de regras de proteção aos segmentos cobertos. No entanto, a Lei 

9656-98 ao objetivar precipuamente a imposição de novas regras de competição para a 

comercialização de planos de saúde, foi fortemente marcada pelas concepções e interesses 

de técnicos e empresários preocupados em sanear o sub-sistema de saúde de "quem pode e 

quer pagar". O elemento chave para a formulação de uma agenda de debates e de uma 

institucionalização paralelas a do Ministério da Saúde é a idéia errônea de que os planos e 

seguros de saúde desoneram o SUS.  

 

UMA URGÊNCIA: APROFUNDAR OS DEBATES SOBRE OS PLANOS E OS SEGUROS DE SAÚDE 

E SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO  

A suposição segundo a qual o mercado de planos e seguros é regido pela liberdade de 

escolha de compradores e vendedores, e não pelas políticas de proteção a grupos de 

maior status sócio-ocupacional, tem como tradução operacional a necessidade de regular 

uma equação composta por apenas duas variáveis: valores dos prêmios e pautas de 

coberturas, e reforça o afastamento entre a ANS e o Ministério da Saúde. Em função da 

concentração de empresários e autoridades governamentais em torno do denominado 

equilíbrio interno do segmento, os outros temas igualmente prioritários para a formulação e 



implementação de políticas que articulem, preservando a pluralidade das lógicas e 

naturezas jurídico-institucionais empresarias privadas, a assistência médica suplementar ao 

SUS, não tem sido devidamente abordados. Para tanto é imprescindível não apenas alargar 

a agenda de debates sobre os planos e os seguros de saúde, mas também ampliar e compor 

arenas específicas de debate sobre as relações entre o público e o privado envolvidas no 

financiamento, na definição de valores e formas de remuneração de prestadores de serviços 

e na avaliação de qualidade dos cuidados e atenção à saúde. 

Não se trata, portanto apenas de constatar a presença do privado e sua magnitude no 

sistema de saúde brasileiro e sim de examinar com profundidade o que, o quanto e como os 

recursos públicos estão sendo utilizados para financiá-lo. Não passa pela cabeça de ninguém 

o expurgo do componente privado dos sistemas de saúde e sim a alocação mais efetiva dos 

recursos públicos. No que diz respeito aos planos e seguros de saúde privados o aporte de 

recursos públicos é considerável, mas pouco visível. O desembaralhamento dessas relações 

pode contribuir, não somente para "repatriar" os recursos para a sociedade que os gera, 

mas também para apoiar as coalizões em torno de princípios de solidariedade e da ética do 

bem-comum.  

 

 

TEXTO 3 - POR QUE SER CONTRA OS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO SUS? 
Adaptação do artigo de Maria Valéria Costa Correia, professora da faculdade de Serviço Social da 

UFAL, disponível em: http://pt.scribd.com/doc/64932429/Por-que-ser-contra-aos-novos-Modelos-de-

Gestao-do-SUS- 

  

O artigo trata do processo de privatização dos serviços públicos em curso no Brasil, através 

dos denominados “novos modelos de gestão”: Organizações Sociais (OSs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Fundações Estatais de Direito Privado 

(FEDPs). Entretanto, dá ênfase às OSs por ser o modelo que tem se ampliado com maior 

força no setor saúde dos estados e municípios brasileiros. Expõe sete argumentos que 

fundamentam porque os defensores do Sistema Único de Saúde (SUS), movimentos sociais 

e conselhos de saúde devem se posicionar contrários a estes “novos modelos de gestão”, 

quais sejam: Integra o processo de contrarreforma do Estado brasileiro; Privatiza os serviços 

públicos; Ameaça os Direitos Sociais; Contraria a legislação do Sistema Único de Saúde; 



Prejudica aos Trabalhadores; Limita o Controle Social e propicia o desvio de recursos 

públicos. 

 

Integra o processo de contra reforma do Estado brasileiro 

 Na década de 90, o SUS foi alvo das cotrarreformas neoliberais que têm atacado seu caráter 

universal e público visando o seu desmonte, através de um processo de universalização 

excludente, mercantilização e privatização da saúde. Estas contrarreformas são decorrentes 

dos reflexos das mudanças do mundo econômico em nível mundial e das conseqüentes 

“reformas sanitárias” propostas pelos agentes financeiros internacionais, em especial, pelo 

Banco Mundial que vem tendo proeminência nesta área, desde a segunda metade da 

década de 80. Neste contexto, o Estado tem se colocado, cada vez mais, a serviço dos 

interesses do capital. 

Nas palavras de Dias (1999) "trata-se do ideologicamente Estado Mínimo, que é na prática o 

'Mercado Máximo." A condenação retórica do Estado tem a função de ocultar a sua 

minimização "em relação às classes trabalhadoras e a sua maximização na sua articulação 

coma burguesia" (Dias, 1999, p. 121).Está em curso uma tendência crescente de repasse do 

fundo público para o setor privado. Esta tendência foi explicitada, em 1995, no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado do governo de Fernando Henrique Cardoso que tinha 

como princípio que as funções do Estado deveriam ser de coordenar e financiar as políticas 

públicas e não de executá-las, transferindo a execução destas para o setor ‘público não-

estatal’ que na realidade é privado. 

Neste Plano Diretor, através do denominado programa de “publicização”, propôs-se o 

repasse de serviços, antes de responsabilidade do Estado, para “entidades de direito 

privado” executá-los, mediante o repasse de recursos públicos. Os documentos que 

orientam as contrarreformas na saúde deixam claro o novo papel regulador atribuído ao 

Estado que deverá concentrar esforços apenas no financiamento e no controle dos serviços 

hospitalares e ambulatoriais, ao invés do seu oferecimento direto. Neste sentido, “os 

hospitais estatais deverão, em princípio, ser transformados em organizações sociais, ou seja, 

em entidades públicas não-estatais de direito privado com autorização legislativa para 

celebrar contratos de gestão com o poder executivo e assim participar do orçamento federal, 

estadual ou municipal [...]“ (CADERNO MARE nº13).  



O eixo das contrarreformas do Estado dirigiu-se para a racionalização de gastos sociais e 

para o fortalecimento do setor privado na oferta de bens e serviços coletivos. Na área da 

saúde, a proposta é de repasse da gestão do SUS para outras modalidades de gestão não 

estatais, através dos contratos de gestão e parcerias, mediante transferências de recursos 

públicos, viabilizadas pelas Organizações Sociais (OSs), criadas em 1998, pela Lei 9.637/98; 

pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criadas em 1999, pela 

Lei Federal n.º 9.790; e pelas Fundações Estatais de Direito Privado (Projeto de Lei 

Complementar nº 92/2007).  

As Organizações Sociais (OSs) foram concebidas como instrumento de viabilização e 

implementação de Políticas Públicas. O objetivo formal da chamada “Lei das OSs” foi o de 

“qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 

saúde” (art. 1º, Lei 9.637/98). As OSs podem contratar funcionários sem concurso público, 

adquirir bens e serviços sem processo licitatório e não prestar contas a órgãos de controle 

internos e externos da administração pública, porque estas são consideradas “atribuições 

privativas do Conselho de Administração” (REZENDE, 2007).  

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) instituem uma nova forma 

de transferência das funções do Estado para o setor privado, através do “Termo de 

Parceria”, de maior alcance e abrangência do que os Contratos de Gestão das OSs quanto 

aos seus objetivos e projeto político de terceirização e privatização de programas, 

atividades, ações e serviços públicos. Nas OSCIPs, a prestação de serviços públicos, é 

transferida para as Organizações Não-Governamentais (ONGs), cooperativas, associações da 

sociedade civil de modo geral, por meio de “parcerias”(REZENDE, 2007). 

O projeto das Fundações Estatais de Direito Privado proposto no governo Lula, em julho de 

2007, completa e aprofunda a privatização de setores públicos, das políticas sociais, já 

incrementado no governo de FHC, ou seja, o repasse de recursos públicos, através de 

contratos de gestão, para um setor dito “público não estatal”, que terá “autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira”. Salete Maccalóz afirma que “o governo mente ao 

afirmar que a implantação das fundações estatais de direito privado não trazem a 

privatização do serviço público [...] Ou é público ou é privado, não tem como ser os dois ao 

mesmo tempo, como estão querendo nos fazer acreditar.” 



Não por acaso, em fevereiro de 2007, foi elaborado um documento do Banco Mundial - 

Governança do Sistema Único de Saúde no Brasil: Aumento da Qualidade do Gasto Público e 

da Administração de Recursos –, que se propôs a expor avaliações e propostas para 

“aumentar a qualidade da gestão e racionalizar o gasto público” do SUS. A ênfase dada à 

necessidade de desenvolver e implementar maior autonomia e accountability (autoridade 

para gerenciar recursos) às unidades de saúde, aponta para “vários modelos de gestão 

autônoma [...] tais como o modelo das Organizações Sociais, entre outros” (Banco Mundial, 

2007, p.79). Está explicitado o teor de desresponsabilização do Ministério da Saúde na 

execução direta dos serviços de saúde contido no documento, através dos contratos de 

gestão. O Ministério da Saúde passa a ser coordenador destes serviços, monitorando e 

avaliando o desempenho e os resultados do “compromisso de gestão” firmado com 

prestadores públicos ou privados de saúde. 

A lógica do projeto das Fundações vem referendada no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) da Saúde, ou Programa Mais Saúde, lançado pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 05 de dezembro de 2007,o qual propõe um novo modelo de gestão em 

que o setor saúde consolida-se como um campo gerador de empregos, renda e de divisas, 

através do esforço de indução do Governo e engajamento da iniciativa privada [...] Não 

basta acrescentar mais recursos para a prestação de serviços sem uma mudança nos 

processos de gestão das redes e unidades assistenciais. Mais Saúde inova ao propor novos 

modelos de gestão como as fundações estatais de direito privado. 

O eixo do citado projeto é o contrato de gestão. Nesta perspectiva, as instâncias centrais de 

gestão do SUS “coordenarão as fundações”.  

Em dezembro de 2010, foi editada a Medida Provisória nº 520 que cria a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares S.A. (EBSERH). No entanto, devido ao esgotamento do prazo para a 

sua votação no Senado, o seu conteúdo foi retomado através do Projeto de Lei nº 

1.749/2011, que “autoriza o Poder Executivo a criar a EBSERH como empresa na estrutura 

do Estado, de natureza privada e sob a forma de sociedade anônima, para prestação de 

serviços públicos de educação e saúde constitucionalmente definidos como universais e 

gratuitos”. Trata-se de uma Empresa pública sob a forma de sociedade anônima, com 

personalidade jurídica de direito privado. Constitui uma via de privatização do maior 

sistema hospitalar público brasileiro – 46 Hospitais Universitários.  



A EBSERH desvincula na prática os Hospitais Universitários das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), comprometendo a formação e qualificação dos profissionais de 

saúde que trabalham na saúde pública e a produção do conhecimento na área de saúde. 

Tem como referência o Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) que reserva espaços 

públicos para atendimentos de planos de saúde privados. 

Os “novos modelos de gestão”, apesar de suas diferenças internas, integram a estratégia de 

contra reforma do Estado, pois têm a mesma natureza de repasse do fundo público para o 

setor privado, flexibilizando a gestão e os direitos sociais e trabalhistas, e privatizando o que 

é público. 

 

Privatiza o que é Público 

Na área da saúde circula um grande volume de recursos, e o setor privado tem muito 

interesse em administrá-los. Trata-se da tendência em curso do fundo público ser colocado 

a serviço do financiamento da reprodução do capital. Não satisfeito apenas com o livre 

mercado da saúde, o setor privado busca, por dentro do Estado, se apropriar dos recursos 

disponibilizados à política pública da saúde. 

Está em curso um processo de privatização do setor público e um ataque aos direitos sociais 

e trabalhistas, historicamente conquistados. As alternativas de modalidades de gestão 

propostas pelos governos, desde a segunda metade da década de 1990, estão baseadas no 

repasse da gerência e da gestão de serviços e de pessoal do setor saúde para grupos 

privados, através de “Contratos de Gestão” e de “Termos de Parcerias”, mediante 

transferências de recursos públicos. Isto significa transferência da gestão das atividades das 

políticas públicas para o setor privado mediante repasse de recursos, de instalações públicas 

e de pessoal. A isto se denomina privatização do público, ou seja, apropriação por um grupo 

privado (denominado “não estatal”) do que é público: Qual seria o interesse de um grupo 

privado em assumir a gestão de um serviço social público que não seja o interesse 

econômico? Qual a lógica que rege o setor privado que não seja a lógica do mercado e a 

busca incessante do lucro? O que fez uma empresa da construção civil de São Paulo ampliar 

seus negócios se tornando uma Organização Social (OS) de serviços de saúde? 

 

 

 



Ameaça os Direitos Sociais 

O processo de privatização via terceirização da gestão e dos serviços públicos, através das 

OSs, OSCIPs e das Fundações Estatais de Direito Privado, se dá nas áreas em que se 

localizam as políticas públicas - Saúde, incluindo os Hospitais Universitários, Assistência 

Social, Cultura, Desporto,Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Previdência Complementar 

do Servidor Público, Comunicação Social, e promoção do Turismo, entre outras. Setores 

através dos quais o Estado viabiliza (ou inviabiliza) os direitos sociais garantidos legalmente 

através de serviços sociais públicos, portanto, a privatização dos mesmos constitui-se uma 

grande ameaça à garantia destes direitos. 

A Lei 9.637/98, que cria as OSs prevê a extinção do órgão público e a absorção de suas 

atividades por uma entidade privada, qualificada como OSs. A extinção do órgão público 

pressupõe a extinção dos serviços públicos: como os usuários (classes subalternas) dos 

serviços públicos poderão reclamar a uma entidade privada a não execução de um serviço e 

a negação de um direito? Como pode o Estado abrir mão de executar o que lhe é próprio e 

essencial como poder público: os serviços públicos? 

As áreas que estão sendo repassadas para o setor privado são áreas decisivas de lutas 

sociais cotidianas pela efetivação dos direitos duramente conquistados na forma da lei. O 

que resta do setor público brasileiro está fortemente ameaçado com os processos de 

terceirização dos serviços públicos e da sua gestão em diversos estados e municípios 

brasileiros. Conseqüentemente, trata-se de um amplo processo que ameaça frontalmente 

os direitos sociais. 

Existe a possibilidade da população ser prejudicada em relação ao acesso aos serviços de 

saúde a serem prestados pelas OSs, pela tendência à crescente diminuição de oferta de 

serviços neste tipo de gestão que tem como lógica o lucro. As Organizações Sociais 

trabalham com metas. Se houver uma demanda maior do que a meta estabelecida no 

contrato de gestão firmado, as necessidades da população serão negadas porque estarão 

fora das metas contratualizadas. Para as entidades privadas, os recursos financeiros estão 

acima das necessidades da população. 

Um exemplo concreto do prejuízo dos usuários do SUS no acesso aos serviços dos hospitais 

de São Paulo geridos por OSs foi a aprovação da Lei Complementar nº 45/2010, em 

dezembro do ano de 2010, pela Assembléia Legislativa de São Paulo. Esta Lei acelera o 

processo de privatização da saúde pública, ao permitir a venda de 25% dos leitos de 



hospitais públicos de alta complexidade, geridos pelas OSs, a pacientes particulares e de 

convênios médicos privados. Esta nova Lei reduz ainda mais o já precário atendimento 

hospitalar da população usuária do SUS, ampliando a invasão do setor privado na saúde 

pública. O governo de São Paulo permitirá que as entidades privadas, as OSs, lucrem 

diretamente com a venda de um patrimônio que é público, avançando no projeto de 

privatização no Estado. O setor público não deveria ceder seus leitos e serviços para o setor 

privado, pois estes já são insuficientes para os seus usuários. 

 

Prejudica aos Trabalhadores 

As Organizações Sociais eliminam concurso público para contratação de pessoal, abrindo um 

precedente para o clientelismo, bem como para a precarização do trabalho frente à 

flexibilização dos vínculos. A contratação sem concurso só favorece o fortalecimento de 

“currais eleitorais” nos estados e municípios e contraria o ingresso de trabalhadores da 

saúde de forma transparente, além de não assegurar direitos trabalhistas e previdenciários, 

o que resulta na precarização do trabalho.  

Além disto, com as OSs o Estado cede servidores públicos para entidades privadas. A cessão 

de servidores públicos com ônus para a origem (órgão do Poder Público), prevista na Lei que 

instituiu as OSs, é inadmissível “à luz dos princípios mais elementares do Direito, assim 

como obrigá-los à prestação de serviços a entidades privadas, quando foram concursados 

para trabalharem em órgãos públicos” (REZENDE, 2007, p.32). 

A forma de contratação da força de trabalho das Fundações Estatais de Direito Privado é a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a qual aponta para a quebra da estabilidade do 

servidor público. Outro ponto a ser destacado é que os trabalhadores tendem a enfraquecer 

seu poder de organização como classe, pois com as várias Fundações a serem criadas 

passam a ser regidos por várias instituições privadas com diversos contratos trabalhistas, 

não se reconhecendo como uma única categoria, ou seja, como funcionários públicos. 

Segundo Granemann (2007), é possível entender que a remuneração da força de trabalho 

subordina-se ao Contrato de Gestão que cada Fundação Estatal for capaz de estabelecer 

com o próprio Estado, pois, cada fundação terá seu próprio quadro de pessoal e, por 

conseqüência seu plano de carreira, emprego e salários. Desta forma, abandona-se o 

projeto de construção de uma carreira única para os profissionais de saúde. “Esta medida 



atinge de modo contundente a organização da força de trabalho porque a fragmenta e a 

torna frágil para lutar por melhores condições de vida [...]” (GRANEMANN, 2007,p.46). 

Em relação aos trabalhadores da saúde o SUS apresenta mais vantagens que estes novos 

modelos de gestão, pois garante Contratos de trabalho através de Regime Estatutário, 

assegurando a Estabilidade do Servidor Público; Recrutamento de pessoal através Concurso 

Público com Direitos Trabalhistas Garantidos; Plano de Cargos, Carreira e Salários, equilibra 

as carreiras gerando segurança ao profissional para o desempenho de suas funções. 

 

Limita o Controle Social e propicia o desvio de recursos públicos 

O controle social sobre a gestão terceirizada, via OSS, OSCIPs ou FEDPs, quase inexistente. A 

Lei 9.637/98 não contempla os controles próprios do regular funcionamento da coisa 

pública, tentam contornar todos os sistemas de fiscalização e controle interno e externo dos 

gastos públicos, e não se prevê o Controle Social. Por que não se fala em Controle Social?   

A dispensa de licitação garantida às OSs para compra de material e cessão de prédios é 

ilegal e abre precedentes para o desvio do erário público. O descontrole sobre os recursos 

públicos repassados para as OSs é tão grande que a própria prefeitura de São Paulo estuda a 

contratação de uma empresa para auditar as prestações de contas das OSs “que recebem 

verba pública para dirigir hospitais e postos de saúde municipais [...] A decisão de buscar 

uma fiscalização externa tem origem na dificuldade enfrentada pelos auditores municipais 

para verificar se as OSs estão aplicando os recursos públicos adequadamente” (Folha de São 

Paulo, 10/08/2010). 

Em todos os estados e municípios onde esse tipo de gestão já foi instalado existem 

denúncias de desvios de recursos públicos sendo investigadas pelo Ministério Público 

Estadual e/ou pelo Ministério Público Federal. 

Na Bahia, em 2009, esses Ministérios denunciaram irregularidades no contrato firmado 

entre a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e a Real Sociedade Espanhola de 

Beneficência. Constatou-se um prejuízo estimado em40 milhões para os cofres públicos. 

Na cidade de São Paulo mais irregularidades foram constatadas. Em abril de 2010, um grupo 

de vereadores visitou o hospital municipal São Luiz Gonzaga, no Jaçanã, e descobriu que a 

OS Irmandade da Santa Casa de São Paulo não realizava ultrassons e raios-X no hospital, 

apesar de receber R$ 1 milhão por ano para este fim. São inúmeras as fraudes e desvios de 

recursos públicos nas OSs existentes nos estados e municípios brasileiros. 



O progressivo aumento de repasse de recursos públicos para as OSs demonstra que o 

argumento de que a privatização traz o enxugamento de gastos públicos é um engodo. Com 

a adoção das OSs em São Paulo, a contra partida de recursos públicos tem aumentado. Em 

2006, o governo de São Paulo gastou R$ 7,95 bilhões em terceirizações, no ano de 2007, 

gastou R$ 8,52 bilhões. Entre 2006 e 2009, os gastos com OSs aumentaram em114%. No 

mesmo período o orçamento do estado cresceu 47%, ou seja, as despesas do estado de São 

Paulo com a terceirização da saúde cresceram mais que o dobro do aumento do orçamento 

público. 

 

Conclusão 

Enfim, no contexto de correlação de forças que atravessa a política de saúde brasileira, 

entre o projeto da Reforma Sanitária que defende a saúde como bem público e direito de 

todos e o projeto do capital (setor privado) que considera a saúde como mercadoria e fonte 

de lucro, a sociedade brasileira deve ficar atenta aos processos de privatização mascarados 

que estão postos na realidade atual. Em nome da “modernização” e “desburocratização” da 

gestão está em andamento a flexibilização da gestão e do trabalho através dos “novos 

modelos de gestão” que, na realidade, privatizam o SUS. 

Aqui cabe afirmar que os problemas enfrentados pelo SUS hoje não estão centrados no seu 

modelo de gestão, pelo contrário, a não viabilização dos meios necessários à efetivação do 

modelo de gestão já assegurado na sua legislação - descentralizado, com uma rede 

regionalizada e hierarquizada de serviços; com acesso universal e com integralidade da 

atenção à saúde; com financiamento tripartite; e com controle social - é que se constitui o 

problema a ser enfrentado. 

Outra questão central, em relação à privatização, é a tendência crescente da alocação do 

fundo público da saúde na rede privada conveniada. Tendência que tem se dado por dentro 

do SUS através da compra de serviços privados pela rede pública por meio de convênios, em 

detrimento da alocação de recursos públicos nos próprios serviços públicos estatais, 

estruturando-os,qualificando-os, ampliando-os. 

As resistências ao processo de privatização do SUS estão se constituindo e precisam ser 

fortalecidas. Esta é uma luta decisiva para que o SUS não seja desmontado e destruído. 

Deve-se defender a efetivação do SUS como parte de um projeto de sociedade em que 

todos tenham igualmente condições de vida digna, dentro do entendimento do conceito 



amplo de saúde (Lei 8.080, Art. 3).Em tempos de pressão para a regulamentação da Emenda 

Constitucional nº 29, a qual prevê a ampliação do montante de recursos para o SUS, é 

necessário que a sociedade e os movimentos sociais fiquem atentos para que o destino 

destes novos recursos não seja o setor privado e sim a ampliação dos serviços públicos 

estatais. 

 

 

TEXTO 4 – NÃO EXISTE REMÉDIO GRÁTIS  
Retirado da Revista Época, 16/12/2011. 

 

Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) mostra quão contraditório é 

o slogan da primeira promessa de campanha cumprida pela presidente Dilma Rousseff, o 

Saúde Não Tem Preço. Desde fevereiro, o programa oferece gratuitamente medicamentos 

para hipertensão e diabetes em estabelecimentos particulares com o selo “Aqui tem 

farmácia popular”. Até então, o governo já bancava 90% do valor dos remédios, enquanto 

os pacientes pagavam o restante. A partir de fevereiro, o subsídio cresceu para 100%. Os 

números, porém, desautorizam a mensagem da publicidade oficial. As compras de 

medicamentos feitas pelo governo não só têm preço, como são muito mais caras que 

aquelas realizadas por outros governos e pelo próprio Ministério da Saúde. 

Um exemplo são as duas variedades de insulina disponíveis no programa. O Ministério da 

Saúde paga às farmácias credenciadas R$ 26,55 por unidade entregue ao paciente. O valor é 

quase o triplo do pago pelo mesmo produto pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 

numa compra realizada em novembro, R$ 8,20. 

A diferença não revela nenhum mérito extraordinário de gestão do governo paulista. No 

ano passado, o próprio Ministério da Saúde comprou a mesma insulina por R$ 3,80 a 

unidade, menos da metade do preço pago por São Paulo e apenas 14% do valor praticado 

no programa Saúde Não Tem Preço. De acordo com o TCU, casos semelhantes acontecem 

em todas as regiões do país. 

Uma auditoria feita pelo Tribunal em 2010 comparou o que o governo federal paga por 14 

medicamentos do programa Saúde Não Tem Preço com os valores pagos pelos mesmos 

produtos em 26 prefeituras do país. Resultado: 13 eram mais caros no programa federal. 

Quatro deles custavam mais de 1.000%. 



Parte da explicação para as disparidades está na diferença entre os modelos de compra. Os 

medicamentos oferecidos em postos de saúde são comprados por licitação. Ganha quem 

oferece o menor preço. Essa compra centralizada, quase sempre em grandes quantidades e 

diretamente dos laboratórios, permite ao poder público obter descontos consideráveis. O 

programa Saúde Não Tem Preço prevê que o governo pague diretamente às farmácias por 

unidade de remédio vendida. Além de remunerar as últimas empresas da cadeia produtiva, 

a compra é fracionada, feita em baixa escala. 

O que mais chamou a atenção do TCU não foi a existência de diferença de preços, mas o 

grau da disparidade de valores. Outro aspecto questionado pelo TCU é a falta de critério 

para avaliar se essas disparidades são razoáveis. “O ministério não apresenta estudos que 

justifiquem o custo-efetividade do programa”, escreveram os auditores do Tribunal. 

Se tiver interesse mesmo em economizar, o governo tem agora mais um argumento. O 

número de beneficiários do programa subiu 264% entre janeiro e novembro. Passou de 853 

mil para 3,1 milhões. Com isso, o aumento global dos gastos com o programa foi de R$ 250 

milhões, em 2010, para R$ 655 milhões, em 2011. Tamanho crescimento surpreendeu o 

próprio governo, que foi obrigado a suplementar o orçamento do programa ao longo do ano 

e a suspender o credenciamento de novas farmácias. 

Ninguém questiona a necessidade de facilitar o acesso da população a medicamentos 

contra doenças crônicas, atualmente as que mais matam no país. Uma pesquisa realizada 

pelo Ministério da Saúde mostra que 23% dos adultos do Brasil têm hipertensão e 6% 

sofrem de diabetes. Não há consenso, no entanto, sobre a melhor forma de distribuir o 

tratamento. O tema dividia as opiniões dentro do próprio governo já no início do primeiro 

mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz Gastão Wagner, secretário executivo 

do Ministério da Saúde entre 2003 e 2004. Wagner deixou o governo com críticas ao que ele 

chama de viés publicitário, em privilégio de programas como o Farmácia Popular. “Eu 

defendia que o Saúde da Família (de prevenção e atenção básica) tivesse prioridade, mas o 

argumento da área de marketing do governo é que esse programa não era novo. Então, não 

seria uma marca do governo”, diz. 

O Ministério da Saúde afirma que, além de facilitar o acesso aos medicamentos, o programa 

Saúde Não Tem Preço absorve custos como a distribuição e o pagamento de funcionários. O 

ministério afirma ainda que monitora constantemente os preços cobrados no mercado 

privado para verificar se o ministério paga um valor adequado. Por fim, diz que 



encomendou à Universidade Federal do Rio Grande do Sul um estudo para responder se o 

governo federal paga caro demais pelo programa. O melhor teria sido se tivesse estudado 

antes de começar a pagar, não? 

 

 

TEXTO 5 – AS POLÍTICAS DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS NO BRASIL 
Retirado do Jornal Formulação (ENEFAR), nº I, 2007. Disponível em: 

http://enefar.wordpress.com/2008/06/27/veja-aqui-o-jornal-da-enefar. 

 

Na fuga de introduzir temas de políticas publicas e o bem estar social, referendando artigos 

incisos e outras partes contidas em nossa constituição e leis, as quais aparentam relatar os 

nossos direitos de maneira clara. Devemos refletir os motivos da sua não concretização e 

termos políticas como o SUS, um amor platônico. Deteremos-nos nessa analise em uma 

breve avaliação no caminho percorrido pelo nosso país para efetivação da política de acesso 

aos medicamentos. 

Estamos a pouco de completar 10 anos da Política Nacional de Medicamentos (PNM) que 

relata seu propósito como: “o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais.”. Seguindo esse plano vieram outros o ratificando, mas pouco tem se observado 

em aumento de distribuição de medicamentos e também na efetivação de programas 

ligados a pratica de assistência farmacêutica, incluindo a atenção farmacêutica.  

Em contra partida, observamos nesse mesmo período de implantação da PNM, um 

crescimento do numero de venda de medicamentos em farmácias privadas, acarretando a 

ampliação dos seus postos de vendas. A principio entende-se esse fato como uma lei de 

mercado simples, já que o governo não consegue fornecer medicamento caberá a iniciativa 

privada realizá-lo. Como também de acreditar que essa substituição do publico pelo privado 

é essencial para garantia do acesso ao medicamento. Quando na verdade essa substituição 

ocorre de maneira proposital com ação direta do Estado, e com a transformação de um 

elemento do bem estar social para um bem de mercadoria, dificultando todo o processo de 

assistência e atenção farmacêutica, como veremos.  

O primeiro ponto citado é a influencia direta do Estado no crescimento do mercado 

farmacêutico - visto pelos apoiadores do governo, como um argumento absurdo - é 

sustentada por dois elementos o Programa “Farmácia Popular do Brasil”(FPB) e o “Aqui Tem 



Farmácia Popular”. O FPB é um programa que se apropria do slogan de aumentar o acesso 

aos medicamentos essenciais, para inserir em nosso país o conceito de coparticipação na 

saúde, em que cabe ao Estado o pagamento de uma parte e da população da outra no custo 

total do medicamento. Alem de ser um pratica de bitributação – pagamos duas vezes - 

sobre o medicamento, ela ratifica a possibilidade do remédio ser entendido como uma 

mercadoria. Mas qual o problema de conceber o medicamento como mercadoria? 

• Desresponsabiliza-se o Estado de seu papel de conferir gratuitamente os elementos do 

bem-estar social, aqueles essenciais a vida de um povo, como saúde; 

• Com a abertura de postos de vendas cria-se a falsa idéia da população ter a liberdade em 

adquirir o seu medicamento. Quando na verdade essa “liberdade” está condicionada ao 

seu poder de comprar, e não ao tratamento do qual necessita; 

• O medicamento, maior símbolo da cura da nossa cultura de entendimento da saúde 

como ausência de doença. Essa afirmação permite que as empresas possam fixar preços 

elevados e a população mesmo assim compre; 

• Diversas formas de marketing são utilizados com o único propósito estimula as vendas e 

ratificar o ponto acima relatado, ocasionado processos de auto-medicação e prescrições 

controladas pelas empresas farmacêuticas; 

• Torna-o suscetível as leis de mercado, ou seja, as prioridades de pesquisas e de oferta 

são condicionados aqueles de maior lucratividade. Nesse contexto surgem doenças 

negligenciadas como as de países tropicais; 

Não apenas o medicamento, mas também o trabalho do profissional farmacêutico nas 

farmácias é submetido às leis de mercado. Isso ocasiona a impossibilidade da realização de 

um trabalho permanente de atenção farmacêutica, e permite o surgimento de praticas 

como “empurroterapia” e venda de produtos alheios nas farmácias. 

Como relatado, a mercantilização do medicamento, alem de privar o acesso ao 

medicamento a muitos, também dificulta a efetivação de políticas de atenção farmacêutica, 

produção de novos fármacos, uso correto de medicamentos, entre outros danos. Além de o 

governo ter iniciado a sua pratica de vender medicamento, ele também estar provendo 

incentivos para o crescimento de dessas empresas farmacêutica. 

Essa denuncia é observada no lançamento do DECRETO Nº 5.090, DE 20 DE MAIO DE 2004, 

o qual permite efetuação de contrato entre o governo e farmácia e drogarias privadas, 



subsidiando o preço dos medicamentos. Assim o governo amplia o horizonte de ações das 

redes de farmácias, as quais já demonstraram o seu real propósito, na garantia de um 

acesso ao medicamento em quantidade e qualidade. Quando observamos, por exemplo, a 

frustração de colegas farmacêuticos na impossibilidade da realização de um trabalho de 

atenção farmacêutica, nesses estabelecimentos. 

O propósito desse texto não estar em desestimular ações futuras para a real efetivação de 

uma política de acesso aos medicamentos, acompanhada de uma política seria de atenção 

farmacêutica. Mas em trazer um analise do caminho percorrido por nosso pais, na 

transformação do SUS em um sistema nacional de saúde, semelhante ao dos Estados 

Unidos. 

 

 

TEXTO 6 – FARMÁCIA: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 
 

Mesmo com tanta luta por uma saúde pública de qualidade e da implantação de um sistema 

de saúde “universalizado, integral e equânime” os estabelecimentos de farmácia continuam 

dissociados da participação e da contribuição para a efetivação da melhoria da qualidade de 

vida da população. Jogados no modelo selvagem de economia capitalista especialmente 

destacada pelos instrumentos neoliberais, estes estabelecimentos estão envolvidos numa 

prática na qual predomina o mercado. Este, por sua vez, avassala o conjunto da sociedade e 

se obrepõe a todas as dimensões da vida humana. Neste contexto, o medicamento é 

tratado como mercadoria, fato que subjuga a dignidade humana à condição de compra 

dessas mercadorias. Assim o medicamento passou a ser supervalorizado através de um 

fenômeno sociocultural conhecido como medicalização, que atribui ao medicamento a 

solução para qualquer problema social. Associado a este instrumento social e influenciado 

pela propaganda e outros fatores é comum nas farmácias comerciais acontecer o fenômeno 

da “empurroterapia”, onde os “clientes” são incentivados por diversos meios a 

consumir/comprar elevado número de medicamentos, que na maioria das vezes são 

completamente desnecessários, apenas para que sejam gerados maiores lucros para os 

donos dos estabelecimentos ou grandes redes. 

Hoje, na imensa maioria das farmácias, é freqüente a prática da compra de medicamentos 

tarjados sem a exigência da prescrição médica, fato complicado ainda mais devido à 



ausência do profissional Farmacêutico no estabelecimento e engajado na atenção à saúde 

do paciente. Ainda sobre os motivos que levam esses profissionais a apenas assinar a 

farmácia é possível destacar a falta de incentivos para a permanência deste profissional no 

estabelecimento, sejam financeiros (remuneração) sejam estruturais, a ausência de 

condições adequadas para o desempenho da atividade farmacêutica, a falta de fiscalização, 

e até mesmo a falta de atitude consciente e ética dos profissionais. Na maior parte das 

vezes na drogaria, entendida como estabelecimento meramente comercial, este profissional 

é considerado desnecessário. O próprio profissional não consegue se inserir nesta prática e 

prefere outras áreas onde terá maior reconhecimento e prestígio. Mas a responsabilidade 

técnica é uma exigência legal e, para cumpri-la, os donos de drogarias contratam o 

farmacêutico apenas para "assinar" e fingir que presta assistência. O farmacêutico aceita 

esta situação e o caos está instalado. Em vez de estabelecimento de assistência 

farmacêutica tem-se comércio de medicamentos, e a atividade estritamente farmacêutica é 

desmoralizada. 

O Deputado federal Ivan Valente, apresentou na 13ª Conferência Nacional de Saúde, um 

substitutivo ao PL 4385/94, que traz de volta a discussão que a farmácia não deve ser um 

estabelecimento meramente voltado ao lucro, mas sim, um estabelecimento de saúde, que 

atenda aos interesses sociais. A assistência farmacêutica é um direito do cidadão, e é dever 

do Estado garantila. Neste substituto, também fica claro que é preciso acabar com a 

“empurroterapia” e com possibilidade de o profissional apenas assinar a responsabilidade 

técnica, sem estar presente no estabelecimento. Para tal é também fundamental 

estabelecer um piso salarial e uma carga horária dignos. Este novo projeto de lei, dispõe 

ainda sobre a instalação de novas farmácias, em que se deve levar em consideração critérios 

demográficos, epidemiológicos e geográficos e aqueles de interesse público, estabelecidos 

pelos Conselhos Municipais de Saúde. 

Estas regulamentações e diretrizes mínimas são um passo importante para a luta pela 

consolidação SUS. Por isto, nesta quarta feira, dia 11 de junho, profissionais, estudantes e 

outros setores que apóiam a luta pela implementação da assistência farmacêutica no Brasil, 

estão reunidos em Brasília, para que esta caravana pressione os deputados a colocarem em 

votação o substitutivo ao PL 4385/94. Neste mês, também outros setores da saúde, como a 

enfermagem, vieram trazer suas reivindicações em Brasília. Hoje estamos aqui para, dentre 

outros pontos, exigir que a assistência farmacêutica também faça parte dessa integralidade, 



junto a outros serviços de saúde, que são direito da população e dever do Estado, pois 

acreditamos que apesar de todo o caos conjuntural em que vivemos, cujas reformas estão 

na contramão dos interesses sociais, a alternativa necessária e urgente é nos unirmos numa 

luta cotidiana pela consolidação de um Sistema de Saúde gratuito, Universal, de qualidade e 

mais humanizado! 

 

 

TEXTO 7 – LABORATÓRIOS OFICIAIS COMO ALTERNATIVA AO ATUAL 

MODELO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 
Por Antônio Cruz Júnior, Servidor Técnico do Ministério Público de Pernambuco e Graduado em 

Direito pela UFPE, em 30 de Abril de 2007. 

 

Os medicamentos e as vacinas, quando racionalmente ministrados, possuem relevante 

papel para o aprimoramento da qualidade de vida do homem: seja como elemento de 

prevenção ou de cura de doenças, seja como meio de redução dos sofrimentos por elas 

causados. Isso é óbvio, indiscutível, e não necessita de maiores considerações: apenas as fiz 

para introduzir o tema principal deste texto: a forma equivocada como está estruturada 

atualmente a indústria farmacêutica e o modelo dos Laboratórios Oficiais como alternativa 

de atendimento medicamentoso da população de baixa renda no Brasil. O raciocínio 

puramente economicista que tem norteado a estruturação da indústria farmacêutica tem 

provocado graves problemas, fazendo com que os efeitos negativos próprios do capitalismo 

afetem substancialmente o atendimento à saúde. 

A produção de remédios se encontra altamente concentrada em poucos laboratórios 

localizados nos países centrais: embora atualmente existam no mundo mais de 10.000 

empresas fabricantes de fármacos, apenas 100 delas reúnem mais de 90% da produção, 

estando cerca de 40,4% do “mercado” mundial restrito aos dez maiores grupos do setor 

(BERMUDEZ, 2000). Enquanto a América do Norte, Europa e Japão respondem por 80% do 

consumo de medicamentos; África, América Latina e Oriente Médio, que representam 80% 

da população do planeta, figuraram unicamente com 20%. Diante dessa oligopolização da 

produção e do direito de exclusividade conferido pelo sistema de patentes, os altos preços 

de comercialização dos remédios impossibilitam um acesso mais amplo da população, além 

de inviabilizar os programas governamentais de fornecimento de medicamentos para 

atender a um maior número de beneficiários. 



De outro lado, orientadas para o “mercado” e financiadas pelo sistema financeiro 

especulativo, as pesquisas científicas nessa área se restringem aos “males” que afetam a 

parcela mais rica da sociedade, recebendo maiores atenções medicamentos relacionados ao 

estilo de vida, como as drogas para o emagrecimento, a impotência sexual, a calvície, os 

esteróides anabolizantes, etc. Nesse panorama, para ampliar o nível de vendas e o público 

consumidor, aos setores de marketing e de publicidade, que têm adquirido crescente 

importância, é incumbida a missão de sedimentar junto à população novas necessidades, 

idealizando padrões de vida e de felicidade associados ao consumo de medicamentos. 

Com isso, as moléstias e doenças que afetam mais diretamente os continentes pobres, ou 

mesmo a parcela de menor poder aquisitivo dos países em desenvolvimento ou 

desenvolvidos, não são objeto de pesquisa. Correspondem às chamadas doenças 

negligenciadas. Males como a doença do sono (Tripanossomíase Humana Africana), a 

leishmaniose, a doença de Chagas, a malária e a tuberculose, quase nunca figuram entre as 

investigações científicas. A Organização Não Governamental Médicos Sem Fronteiras – MSF 

denuncia que, das 1.393 novas drogas aprovadas entre 1975 e 1999, apenas 1% (15 novas 

drogas) era destinado a enfermidades tropicais, apesar de constituírem mais de 10% da 

carga global de doenças. 

Como alternativa a esse modelo repleto de anacronismos e iniqüidades, aponto os 

Laboratórios Oficiais, especialmente o Farmanguinhos (Instituto de Tecnologia em Fármacos 

da Fundação Oswaldo Cruz) e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – o 

LAFEPE. Inicialmente, essas entidades cumpriam a função de meros fornecedores de 

medicamentos para os programas governamentais. Fabricavam drogas já acabadas, de baixo 

conteúdo tecnológico, sem integração da produção com a síntese das respectivas matérias-

primas (fármacos), sendo amplamente dependentes da importação de princípios ativos. 

Entretanto, depois de reformulações em suas gestões pautadas na modernização e na 

ampliação da capacidade inovativa, alguns desses laboratórios passaram a constituir 

verdadeiros centros de referência no desenvolvimento de vacinas, anti-retrovirais, 

antibióticos, antiinflamatórios, antinfecciosos, antiulcerantes, analgésicos, além de 

medicamentos para doenças endêmicas como malária e tuberculose. Hoje, os Laboratórios 

Oficiais assumem papel estratégico nas políticas governamentais de atendimento universal 

e integral à saúde, tendo sido responsáveis, no ano de 2004, pelo fornecimento de 84% das 

unidades de remédios adquiridas pelo Ministério da Saúde (Revista do BNDES, Jun. 2006, pg. 



282). Ressalte-se que a preços bem mais reduzidos: o gasto respectivo de 84% unidades de 

medicamentos representou apenas 32,7% dos custos, enquanto que os laboratórios 

privados, nacionais e estrangeiros, abocanharam mais de 67% do orçamento suprindo tão 

somente 16% da demanda (a desproporção é gritante, um verdadeiro absurdo!!). 

A atuação dos Laboratórios Oficiais também representa importante instrumento de 

regulação de preços. A título de exemplo, temos que os remédios componentes do coquetel 

anti-AIDS patenteados (ou seja, com o benefício legal do monopólio) tiveram seus preços 

aumentados em até 77%, enquanto que aqueles que passaram a também ser produzidos 

pelos laboratórios oficiais sofreram redução de 10,5% (Ganciclovir) a 69,6% (Zidovudina) 

(Alysson Santos, Dissertação de Mestrado em Ciência Política UFPE, 2004). Tendo sua pauta 

de pesquisa orientada por demandas sociais efetivas, e não pela necessidade financista de 

manter em alta os lucros absurdos das companhias multinacionais (e de seus respectivos 

acionistas), o modelo apresentado pelos Laboratórios Públicos evita o consumo irracional 

fortemente estimulado pelos programas de publicidade, além de buscar a cura para as 

mazelas que efetivamente afligem a população, e não meros caprichos de uma sociedade 

cada vez mais narcisista. 

Por fim, destaco que os anacronismos do paradigma atual advêm da pretensão idiota de se 

querer reduzir todas as relações sociais ao raciocínio puramente economicista. Cada vez 

mais conceitos como oferta/demanda, custo/benefício, dentre outros, têm norteado o 

desenvolvimento de políticas culturais, esportivas, educacionais, de saúde, etc, e o que se 

vê é uma deterioração, uma deturpação, dos próprios fins a que essas atividades se 

propõem. É inconcebível a ingerência irrefletida do econômico sobre os demais subsistemas 

sociais. 

 

 

 

 

 



2. ESTÁGIOS DE VIVÊNCIA COMO FERRAMENTA DE MOBILIZAÇÃO 

E FORMAÇÃO PARA O ME DE ÁREA E GERAL. AS EXPERIÊNCIAS 

DO VER-SUS, DO CFPP-SAÚDE E DO EIV. 

 

 

TEXTO 8 - VER-SUS: VIVENCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE 
Retirado e adaptado de www.otics.br/ver-sus, em 12/03/2012 

 

Os estágios e vivências no SUS propiciam aos estudantes a experimentação de um novo 

espaço de aprendizagem, que é o cotidiano de trabalho das organizações de redes 

e sistemas de saúde. O trabalho na saúde é entendido como dispositivo educativo e espaço 

para desenvolver processos de luta dos setores no campo da saúde, possibilitando a 

formação de profissionais comprometidos ética e politicamente com as necessidades de 

saúde da população. O projeto VER-SUS/Brasil pretende estimular a formação de 

trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e diretrizes do 

sistema e que se entendam como atores sociais, agentes políticos, capazes de promover 

transformações. Assim, a proposta do Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Unida, 

com a Rede Colaborativa de Governo/UFRGS, com a UNE, com os gestores municipais, e 

com outras entidades está propondo retomar em grande escala os estágios e vivências no 

SUS para que estudantes universitários dos diversos cursos com atuação na 

saúde vivenciarem a realidade do SUS e assim se qualificarem para atuação no sistema de 

saúde. 

Os estágios de vivência não são novidade, nem mesmo no campo da saúde; a história de 

realização dos estágios de vivencia é antiga e já teve inúmeras experiências realizadas. Os 

estágios de vivencia aqui nominados como VER-SUS já têm nessa marca um identidade 

construída a partir da realização do VER-SUS/RS em 2002, do VER-SUS/Brasil em 2004 e 

2005 e diversas experiências locais após esse período. Agora, mais uma edição do projeto 

foi lançada pelo Ministério da Saúde através do Departamento de Atenção Básica/SAS e sua 

rede de parceiros, trazendo diretrizes que convergem com as atuais políticas prioritárias e 

que preveem a organização das redes de atenção à saúde nas diversas regiões de saúde, 

tendo a atenção básica como organizadora do processo de cuidado. Assim, esse projeto 



pretende qualificar os futuros profissionais do SUS num espaço de formação e trabalho que 

dialogue com os novos processos organizativos do SUS, possibilitando aos estudantes um 

espaço privilegiado de interação e imersão no cotidiano do SUS em diversos territórios do 

país. 

O foco das vivências serão as Redes de Atenção à Saúde, o entendimento do funcionamento 

dessas redes e dos sistemas municipais e regionais de saúde. 

Esse cenário deverá ser construído considerando o Decreto Nº 7.508/2011 e alguns 

conceitos trazidos nele e pelas políticas prioritárias construídas pelo Ministério da Saúde em 

parceria com CONASS e CONASEMS: Região de Saúde; Portas de Entrada; Mapa da Saúde; 

Redes Temáticas (Cegonha, Urgência , Psicossocial, Oncologia); RENASES e RENAME; 

PMAQ/PNAB. 

    

 OBJETIVOS 

• Facilitar a compreensão da lógica de funcionamento do SUS, seus princípios e diretrizes. 

• Reafirmar a saúde como direito social, fortalecendo uma consciência sanitária, 

universitária. 

• Inscrever/situar a luta pelo direito à saúde no debate ampliado do fortalecimento da 

cidadania; 

• Compreender a relação Estado/Sociedade no contexto do Direito à saúde; 

• Compreender o conceito ampliado de saúde; 

• Referenciar as práticas pedagógicas e as lutas sociais do campo e de populações 

historicamente excluídas como um instrumento de apoio à formação dos estudantes e de 

construção da hegemonia de um projeto de sociedade: Includente, Democrática e Plural. 

• Provocar no estudante o compromisso ético-político nos processos de transformação do 

setor saúde, refletindo acerca do seu papel enquanto agente construtor e modificador 

das práticas sociais. 

• Estimular a inserção dos estudantes no Movimento Estudantil e em outros Movimentos 

Sociais; 

• Sensibilizar individualmente cada ator social, de forma que possa incrementar os 

processos de transformação quando de volta ao seu local de inserção social; 

• Estimular a atuação no controle social em saúde. 



• Estimular discussões relativas à integração entre educação e trabalho na saúde, 

articulando os gestores, trabalhadores e instituições formadoras na perspectiva da 

reorientação das práticas de ensino e de atenção. 

• Contribuir para o amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar. 

• Favorecer a discussão de campo e núcleo de saberes e da integralidade da atenção em 

saúde. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Estudantes universitários interessados em participar dessa experiência de vivência 

no cotidiano do SUS. O projeto não se destina exclusivamente aos estudantes de 

graduações da área da saúde porque o campo da saúde coletiva e a construção do SUS no 

Brasil necessitam das mãos de profissionais das diversas áreas do conhecimento. 

 

COMO REALIZAR? 

As regiões e municípios que participarão das edições dos estágios deverão demonstrar 

interesse nessa parceria através da adesão ao projeto junto ao Ministério da Saúde e seus 

parceiros. 

Para viabilização da realização dos estágios de vivência nos diversos estados brasileiros, 

diversas locorregiões, diversas redes de atenção, estão sendo convidadas as IES, municípios 

e/ou colegiados de gestão regional do SUS para aderirem ao projeto para realização dos 

estágios de vivência. 

A adesão será formalizada mediante termo de adesão que registrará o conjunto de 

compromissos assumidos entre as partes para viabilização da vivência. Os termos de adesão 

serão validados pelo Ministério da Saúde sendo que o mesmo acompanhará o 

desenvolvimento deste projeto. Os demais atores fundamentais para realização do VER-

SUS são os estudantes, docentes, movimentos sociais e outros interessados, que deverão 

compor uma comissão local/regional/estadual de organização do VER-SUS em cada 

território. 

Portanto, se você estiver interessado em ajudar a organizar um estágio de vivência na sua 

região, procure seus parceiros, gestores da saúde, trabalhadores de saúde, estudantes, 

docentes, IES, movimentos sociais, movimento estudantil, e comece a organizar uma 

comissão de organização do VER-SUS. 



TEXTO 9 – AVALIAÇÃO DO I CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E PROFISSIONAL 

EM SAÚDE COLETIVA (CFPP-SAUDE) 
Por Hugo Crasso (Coordenador Geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina - 

DENEM, gestão 2011) e Marco Túlio Pereira (Estudante do 12º período de Medicina da UFMG) 

 

O Curso de Formação Política Profissional em Saúde Coletiva (CFPP - Saúde) ocorreu em 

Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, entre os dias 12 e 19 de dezembro. 

Estudantes de diversos cursos estiveram presentes: psicologia; enfermagem; medicina; 

farmácia; terapia ocupacional. A programação consistiu em uma semana de atividades onde 

durante o dia os estudantes participaram de ações práticas em centros de saúde da PBH e 

Centros de Convivência da Rede de Saúde Mental da PBH, enquanto as noites eram 

reservadas para debates sobre temas relevantes para a construção da saúde como 

determinação social da saúde, atenção primária, saúde mental, saúde do trabalhador, 

organização dos trabalhadores da saúde e movimento estudantil, principal ferramenta de 

atuação dos estudantes na luta pela saúde. 

 

“... o curso foi muito importante como um primeiro passo 

rumo à inserção nas discussões políticas que tocam a saúde. 

Não é agradável ver a pobreza e exclusão social 

determinando doença e morte, mas penso que isso pode ser 

diferente. Muitos filhos, muitas infecções, pouco 

conhecimento e recursos financeiros, sendo a grande maioria 

da população negra. Muitas histórias que se repetem numa 

grande fábrica de adoecimento. Nas discussões sobre o Atual 

momento do SUS, a Realidade atual do trabalho em saúde e a 

Organização e luta dos trabalhadores, ficou declarada a 

necessidade de nós, futuros trabalhadores do SUS, tomarmos 

como bandeira a defesa desse Sistema, que foi conseguido 

com muito esforço e mobilização na 8° Conferência Nacional 

de Saúde. Ficaram nítidas as contradições que ainda ocorrem 

nesse processo de construção de um SUS não apenas para 

pobres. Dentre elas o baixo investimento do Governo em 



saúde, a privatização dos serviços e o não compromisso de 

alguns gestores com o povo brasileiro.” (Raíza de Almeida 

Aguiar, estudante de Medicina do 4° período, UFMG) 

“No Centro de Saúde que eu fiquei (Centro de Saúde Goiânia) 

fui muito bem recebida pelo Dr Jorge, que nos mostrou tudo 

e nos deu uma boa visão de como tudo funciona.”  (Juliana 

Versiani dos Reis, estudante de Medicina do 4° período, 

UFMG) 

 

Apesar das dificuldades, do pouco tempo de construção e divulgação, o curso teve um saldo 

muito positivo. Conseguiu envolver estudantes das mais diversas áreas da saúde e de 

diferentes universidades de Belo Horizonte e algumas do interior (Itaúna, Viçosa), 

possibilitando aos estudantes envolvidos um rico espaço de reflexão sobre os dilemas atuais 

do trabalho em saúde e da Saúde Pública brasileira, além de um espaço de articulação das 

entidades estudantis envolvidas. 

O CFPP - Saúde Coletiva demonstra que a reflexão crítica e a politização dos estudantes se 

dão a partir de questões que dialoguem com a sua realidade concreta de estudante e de 

futuro trabalhador em saúde. Além disso, reafirma as vivências intercaladas com discussões 

teóricas como uma importante ferramenta pedagógica para a formação política do 

Movimento Estudantil. 

É fundamental que o ME de saúde se debruce sobre a realidade do trabalho em saúde, 

mostrando aos estudantes os dilemas e desafios do seu futuro profissional e os espaços 

coletivos de luta para o enfrentamento desses desafios, como os sindicatos de 

trabalhadores. Além disso, é essencial que o ME de saúde realize um debate sério e 

independente de governos e posturas oposicionistas sobre o requentado projeto VER-SUS 

do Ministério da Saúde, que pode ser uma importante ferramenta de massificação do ME de 

Saúde a partir da discussão de uma Saúde Pública realmente universal. 

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2011. 

 

 

 



TEXTO 10 – APRESENTAÇÃO DO 7º ESTAGIO INTERDISCIPLINAR DE VIVENCIA 

(EIV) – MG, 2010 
Retirado e adaptado de http://viieivmg.blogspot.com/ em 12/03/2012 

 

O ESTÁGIO 

O processo de desenvolvimento agropecuário mecanicista e capitalista, voltado aos 

interesses de uma burguesia agrária e de grandes multinacionais necessita que a aquisição, 

a construção do conhecimento e a formação dos futuros profissionais nas Universidades 

(brasileiras e de outros países da América Latina), se resumam à transposição de técnicas e 

teorias referenciadas em produções científicas de bases teóricas produtivistas e positivistas. 

Neste contexto, os estudantes tornam-se objetos de um processo educacional cujo objetivo 

é reproduzir os conceitos e práticas adquiridos em suas universidades, limitando-se às 

visões simplistas de compreensão da realidade, e pouco podendo agir para modificá-la. 

O Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV) é um mecanismo pedagógico importante para 

auxiliar a formação profissional e a tomada de consciência do estudante sobre a diversidade 

e a complexidade das condições sociais de vida e trabalho vigentes na sociedade, sobretudo, 

as do meio rural. Este modo de formação se insere num contexto amplo de relacionamento 

entre a Universidade e a sociedade, o qual vem se mostrando historicamente frágil, pontual 

e fragmentado. Desta maneira, o EIV propicia ao estudante universitário o contato com a 

realidade social do agricultor excluído do processo de produção capitalista, no intuito de 

romper com a divisão entre teoria e prática consagrada nos bancos universitários. 

 

PRINCÍPIOS 

Esta experiência se pauta por três princípios fundamentais: a parceria, que se dá na relação 

do Movimento Estudantil e os Movimentos Sociais Populares que compõem a Via 

Campesina, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o 

Movimento de Pequenos Agricultores; a interdisciplinaridade, que propicia o diálogo entre 

as diferentes áreas do conhecimento, abrindo espaço para outros pontos de vista sobre 

determinados temas e problemáticas, além de exercitar a discussão e a reflexão coletiva; e 

a não intervenção, pois garante ao estudante dedicar-se apenas ao conhecimento da 

realidade dos agricultores para, compreendê-la e ao mesmo tempo oferecer elementos para 

problematizar sua formação profissional. A nossa proposta é construir um estágio que 



possua um caráter de mútuo intercâmbio político e profissional entre a Universidade e os 

Movimentos Sociais Populares do Campo que contribua para o avanço na construção de um 

novo modelo de sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Aproximar o estudante universitário da realidade sócio-econômica, política e cultural 

brasileira, com atenção especial às camadas sociais carentes e marginalizadas, promovendo 

uma maior aproximação com as reais demandas dos assentamentos e acampamentos de 

reforma agrária, comunidades rurais de pequenos agricultores familiares e populações 

tradicionais (Quilombolas). Contribuindo assim, para a formação de um profissional 

diferenciado, comprometido com a transformação da sociedade, capaz de entender e 

intervir de acordo com a dinamicidade dos processos sociais em curso, e de um ser humano 

consciente do papel histórico das organizações populares, e dele próprio enquanto agente 

desta transformação. 

 

Específicos: 

• Propiciar aos estudantes, ligados às diferentes áreas do conhecimento, a vivência 

global da realidade social, política, econômica e cultural de um assentamento ou 

acampamento de reforma agrária e, ao mesmo tempo, orientar sua observação para 

as condições coletivas de vida e trabalho; 

• Confrontar a formação recebida na universidade ao cotidiano e às necessidades da 

sociedade, buscando detectar as deficiências e as dimensões a serem desenvolvidas; 

• Contribuir para o processo de repensar o papel da universidade em sua relação com a 

sociedade. 

• Questionar e confrontar o conhecimento produzido pela universidade ao 

conhecimento milenarmente acumulado pelos camponeses, buscando novos 

paradigmas epistemológicos; 

• Compreender o que representa as experiências dos Movimentos Sociais Populares do 

campo para o Brasil; 



• Estabelecer uma relação estudante-sociedade que culmine no desenvolvimento de 

trabalhos conjuntos de longo prazo, como Grupos de Extensão, trabalhos de pesquisa 

etc.; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas nas comunidades rurais de pequenos 

agricultores familiares,populações tradicionais (Quilombolas)e em assentamentos e 

acampamentos de reforma agrária procurando entender a dinâmica do processo 

organizativo e o seu funcionamento; 

• Promover um intercâmbio político entre as organizações dos estudantes (União 

Nacional e Estadual dos Estudantes, Executivas de Curso, Diretórios Centrais e Centros 

e Diretórios Acadêmicos), os Movimentos Sociais Populares do Campo e a 

Universidade; 

• Estabelecer parcerias com Movimentos Sociais Populares do Campo e mediadores ou 

instituições vinculados a eles (Cáritas, Sinter, STRs, Incra,CAA, Ação Cidadania, ...), 

estimulando o planejamento coletivo de atividades. 

• Buscar através de uma práxis social e política vivenciadas nas diferentes fases do 

estágio, metodologias que primem pela construção de um trabalho e de uma 

organização coletiva; 

• Acompanhar o trabalho de assistência ou assessoria técnica desenvolvida nos 

assentamentos e comunidades rurais; 

• Aprofundar a discussão de modelo de desenvolvimento e matriz tecnológica 

implementada no campo;/ 

• Acompanhar e contribuir na sistematização de experiências práticas e alternativas 

tecnológicas desenvolvidas no campo; 

• Avaliar conjuntamente as experiências individuais adquiridas durante o estágio; 

• Produzir uma cartilha sobre Estágios Interdisciplinares de Vivência com vistas à 

socialização do processo de organização de EIVs em outros estados brasileiros ou 

países; 

• Transformar em saber científico o acúmulo político, teórico/prático e pedagógico 

propiciado pelas atividades desenvolvidas na organização/execução do IV EIV-MG. 

 

 



3. EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA  

 

TEXTO 11 – “É PRECISO AVANÇAR!” 
Adaptado do relatório da Comissão Nacional de Educação da ENEFAR, do ano de 2008. Retirado de 

http://enefar.wordpress.com/2008/08/31/comissao-nacional-de-educacao/ em19/03/2012. 

 

Análise de situação: o debate acerca da educação farmacêutica no Brasil 

Após um longo processo de discussões entre as principais entidades representativas da 

categoria farmacêutica no Brasil chegamos a aprovação das Diretrizes Curriculares, criando 

assim o modelo que conhecemos como “farmacêutico generalista”.  

Esse processo foi marcado, em todo seu histórico, pela contradição entre a retomada do 

farmacêutico enquanto agente social e profissional da saúde, atrelado ao movimento 

sanitarista e consolidação do Sistema Único de Saúde sob a atenção primária e prevenção, e 

a defesa dos interesses da categoria figurando um corporativismo orientado pelos 

interesses do mercado. Essa contradição está presente ainda hoje e atribuímos a ela um dos 

principais entraves para a construção de uma educação farmacêutica que atenda aos 

anseios da comunidade. Ela pode ser materializada sob a forma das entidades que atuam no 

debate, estando nitidamente em um pólo a recém criada Associação Brasileira de Ensino 

Farmacêutico (ABENFAR), a Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR) e o 

Movimento Estudantil de Farmácia (MEF) e no contra-ponto o Conselho Federal de 

Farmácia (CFF) e a Associação Brasileira de Ensino de Farmácia e Bioquímica (ABERFARBIO), 

respectivamente. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), como fruto dessa contradição, foram elaboradas 

de maneira ampla, possibilitando diversas interpretações e construções dos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP). O que notamos no processo de materialização das DCN em PPP 

é que foi conduzido de maneira bastante leviana e seguindo as influências ora do mercado, 

ora do CFF ou do entendimento do corpo docente acerca do assunto, desconsiderando o 

processo que motivou a alteração da educação farmacêutica. Nesse período de tempo, 

notamos a nível nacional a estagnação das discussões curriculares, da troca de experiências 

ou qualquer orientação prestada às escolas.  

A todo esse cenário devemos acrescentar a situação atual do ensino superior no Brasil, onde 

observamos a consolidação da Universidade como reprodutora de força de trabalho 



especializada para exploração do mercado. Isso é muito evidenciado com as diversas 

políticas que os governos, federal ou estaduais, vem implementando, levando ao 

encilhamento das Instituições Públicas e a abertura indiscriminada de novas instituições 

privadas. 

Sintetizando, o farmacêutico generalista hoje é representado pela dificuldade em 

implementar e consolidar essa proposta seja pela situação estrutural cada vez mais 

defasada, pelos objetivos desvirtuados do ensino superior ou pela falta de clareza e das 

contradições na consolidação do PPP. Isso pode ser visualizado na opinião dos docentes 

envolvidos, dos dirigentes de cursos e dos estudantes, criando a sensação de insatisfação e 

desnorteamento. Com base nisso, notamos o reaquecimento das discussões acerca da 

educação farmacêutica nacionalmente, mas muito precisa ser resgatado nesse processo e 

novos rumos precisam ser tomados. 

 

Análise de situação: o debate acerca da educação farmacêutica no MEF 

Estamos em uma zona cinzenta. Um momento de transição que provoca certa inquietude, 

desconhecimento e ansiedade. Isso é gerado pelo momento atual, onde temos a 

implantação parcial do novo projeto de educação farmacêutica, onde muitas faculdades se 

encontram sustentando as duas matrizes curriculares associada ao processo de 

desnorteamento já citado e a substituição do paradigma biomédico de concepção da saúde. 

A CNE avaliou que o debate realizado no ENEF e em outros espaços do MEF, tem caráter 

ainda informativo e há dificuldades em se aprofundar e avançar. Conseqüentemente, nossas 

ações concretas para a transformação da realidade sobre a educação farmacêutica no Brasil 

ficam estagnadas. 

São necessários novos rumos e novas perguntas para avançar nesta luta e vencer o 

pragmatismo desta discussão. Quando vislumbramos o potencial que existe dentro do 

movimento estudantil de farmácia e o cenário nacional engessado em torno de discussões 

superficiais e entidades burocratizadas, não temos dúvida que é pela via e força dos 

estudantes que devemos despertar e orientar esses novos rumos. 

Em uma leitura superficial vemos que as discussões estão sendo retomadas em resposta a 

angústia gerada pela implementação irregular das DCN, mas de maneira solta e desconexa. 

Dentre as muitas questões levantadas, agrupamos e sistematizamos três grandes núcleos 

onde o debate deve se fortalecer, conforme a figura abaixo. 



 

Cada núcleo não é isolado e se sobrepõe aos outros, criando áreas comuns ou inter-

relacionadas. Vamos exemplificar algumas questões já levantadas na tentativa de 

caracterizar os núcleos, mas temos consciência que existem muitas outras que precisam ser 

pontuadas. 

O primeiro núcleo, de Atuação Profissional, deve ser encarado como prioritário na 

construção do debate, como ponto de partida e orientadora dos demais eixos. Aqui fazemos 

como pergunta central a ser respondida: “O que queremos formar?”. Entendendo que esta 

resposta é primordial para a construção de nossa política educacional. Sob esta ótica, 

pontuamos questões como: 

• Qual farmacêutico que almejamos para o futuro? Que atenda as demandas sociais ou 

que sirva ao mercado e aos interesses corporativistas? 

• Que características deve ter o profissional farmacêutico capaz de contribuir para a 

transformação das condições de saúde da população brasileira? 

• Análises Clínicas e Alimento são áreas que devem continuar sendo priorizadas? Até onde 

essa formação contribui e a partir de onde ela atrapalha a construção do profissional que 

almejamos? 

• Quais os desafios a serem enfrentados na formação deste profissional e na postura da 

categoria? 

• O currículo generalista, baseado em uma formação abrangente e pouco profunda, é 

suficiente para suprir as necessidades que elencamos? Ou necessitamos de uma 

formação com maior enfoque? 



• A atuação profissional, e dessa maneira a educação, deve centrar-se no produto 

(medicamento, exame, procedimento) ou no serviço (saúde)? 

• Qual nossa concepção de saúde? Qual a concepção de saúde e da estruturação dos 

serviços de outras profissões? 

• Qual nosso entendimento acerca do medicamento e seu papel social? Quais as 

contradições presentes desde a pesquisa até o ato de dispensação dos medicamentos? 

Quais as forças que atuam sobre esse processo? Como a profissão farmacêutica é 

influenciada por esse processo? 

• Quais têm sido as políticas públicas para consolidação da Política Nacional de 

Medicamentos e da Assistência Farmacêutica? 

• Quais as entidades farmacêuticas que atuam sobre essa concepção e quais suas 

respectivas bandeiras? 

 

Em seguida podemos partir para a questão: “Que universidade é capaz de formar este 

profissional?” abrindo o núcleo de Universidade, onde podemos agrupar todas as questões 

estruturais e do funcionamento da Universidade hoje. Entram aqui questionamentos que 

precisam ser fundamentadas como: 

• Como se estrutura e a quem serve a universidade? 

• Quais as contradições presentes na universidade brasileira no atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo? Quais os reais interesses que o norteiam e o essa 

instituição? 

• Qual a situação estrutural do ensino superior no Brasil? 

• Como as políticas governamentais (Ex.: REUNI, SINAES, etc.) interferem sobre essa 

situação? 

• Como atuar e disputar a educação farmacêutica nas diferenças específicas presentes nas 

instituições federais, estaduais, municipais, filantrópicas e particulares? 

• Como obter uma formação integral e voltada para a saúde diante da crítica realidade dos 

professores nas universidades públicas e privadas, desde seu preparo e dedicação 

enquanto educadores com a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão? 

• Como tem se estruturado o Ensino, a Pesquisa e a Extensão? 



• A situação da universidade interfere ou limita de alguma forma a construção de projetos 

políticos pedagógicos inovadores? 

• Como modificar a relação ensino-aprendizagem e edificar uma estrutura curricular 

compatível as necessidades da formação deste novo profissional? 

• Qual o perfil profissional formado nessas condições? Quais as condições críticas para essa 

formação? 

• Como se dá a escolha de uma profissão? Isso tem influência no perfil de estudantes que 

ingressam na universidade? As políticas de cotas e ações afirmativas têm influencia sobre 

esse perfil? 

• Quais os espaços de representação dos estudantes e como devemos atuar de maneira a 

construir?  

 

Sabendo o que formar e quais nossas limitações de onde formar podemos traçar quais 

nossas ferramentas, limitando o núcleo do Projeto Político Pedagógico, onde centraremos 

as perguntas de cunho “Como vamos formar?”. Aqui enquadram-se questões referentes à 

interpretação das Diretrizes Curriculares Nacionais e disputa a ser feita a nível local: 

• Qual o entendimento dos professores/dirigentes acerca do processo de reforma 

curricular e como os centros acadêmicos e as outras entidades poderão colaborar para a 

efetivação das diretrizes? 

• Como funciona o processo de debate entre eles e quais as maneiras e responsabilidades 

que temos para intervir nesse processo? 

• Quão próximos de um currículo integrado estamos? O que é e o que pretende um 

currículo integrado? 

• Como escaparemos ao tecnicismo impregnado na atual formação acadêmica, em especial 

nos cursos da saúde, e avançaremos a um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem? 

• Quais são as metodologias ativas de ensino aprendizado e como podemos aplicá-la ao 

ensino farmacêutico? 

• Qual a integração entre o ensino e a comunidade/serviço? 

• Como se estruturam os estágios e qual seu papel na formação? 



• Como podemos lutar por estágios e projetos de extensão não assistencialistas e que 

possibilitem uma formação voltada à formação do farmacêutico como profissional da 

saúde, crítico e voltado a transformar a realidade social? 

• Até que ponto a alteração da matriz curricular possibilita a alteração do perfil 

profissional? 

• Como podemos avançar no sistema de avaliação? Como tem sido o desenvolvimento do 

profissional crítico e reflexivo e por que vias ele se dá? 

• Quais os pontos críticos das grades curriculares implantadas hoje? Como superá-los? 

 

Em nosso entendimento, somente quando enxergarmos claramente nossa situação e sua 

conjuntura, destacando os pontos críticos e as potencialidades é que poderemos partir para 

ações práticas conscientes, direcionadas e efetivas. Entendemos também que muitas das 

questões pontuadas são polêmicas, mas precisam ser abertas e discutidas, como a questão 

de âmbito farmacêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ATO MÉDICO – CONSEQUÊNCIAS PARA O FARMACÊUTICO E 

PARA A SAÚDE PÚBLICA 

 

TEXTO 12 - "ATO MÉDICO" - CITOPATOLOGIA É DIREITO DE FARMACÊUTICOS 
Retirado de http://www.cff.org.br/noticia.php?id=771&titulo="ATO+MÉDICO"+-

+Citopatologia+é+direito+de+farmacêuticos, em 19/03/2012. 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, ontem (08.02), o projeto do 

Ato Médico, que institui quais atividades na área de saúde são privativas dos médicos. A 

matéria em discussão, há dez anos, no Congresso, seguirá para as comissões de Educação e 

Assuntos Sociais, e volta a Plenário do Senado, antes de ir à sanção da Presidente Dilma 

Rousseff.  

Após intenso debate, durante a sessão em um plenário lotado, foi aprovado, sem 

modificações, o texto do Relator Senado Antônio Carlos Valadares (PSB-SE). O Projeto 

apresentava pontos polêmicos que feriam o exercício de outras atividades profissionais 

ligadas à saúde (Veja abaixo). 

A proposta aprovada na CCJ regulamenta e especifica as atividades da profissão do médico. 

Define, por exemplo, que apenas esse profissional está autorizado a diagnosticar doenças, a 

prescrever e realizar cirurgias e comandar serviços médicos. Por outro lado, exclui da lista 

atos que podem ser feitos por outros profissionais, como a coleta de material biológico para 

análises laboratoriais e aplicação de injeções já prescritas pelo médico. 

Para o Presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Walter Jorge João, a aprovação do 

texto, na CCJ do Senado, atende à demanda da categoria, pois o exercício da citopotologia 

ou citologia clínica é direito do farmacêutico. “O fato é que a matéria aprovada deixa de 

lado outras atividades que são direitos de outros profissionais da saúde. Somos favoráveis à 

regulamentação da profissão médica. Aliás, causa-nos estranheza que a Medicina não 

esteja, ainda, regulamentada, no Brasil. O que não admitimos é que, sob o pretexto de 

regulamentar a profissão médica, pretenda-se retirar das demais profissões direitos 

adquiridos, ao longo de décadas”, afirmou Walter Jorge. 

CITOPATOLOGIA – Desde 1.931, com o advento do Decreto Lei nº. 20.377, o exercício da 

citopatologia ou da citologia clínica foi reconhecido como atribuição do farmacêutico-

bioquímico, o que, hoje, se estende também aos biomédicos. Portanto, é certo que 



historicamente o farmacêutico-bioquímico realiza, em todos os níveis, a citopatologia ou a 

citologia clínica. 

O Presidente da Sociedade de Citologia Clínica (SBCC), Conselheiro Federal de Farmácia pelo 

Estado de Pernambuco e integrante da Comissão de Citologia do CFF, Carlos Eduardo 

Queiroz de Lima, informa que, no Brasil, a maioria dos exames citopatológicos é realizada 

por profissionais não médicos. “Não defendemos uma ou outra categoria, pois não se trata 

de uma questão corporativista, mas o direito à saúde integral da sociedade, em especial da 

mulher brasileira”, disse o dirigente. 

 

PONTOS POLÊMICOS DO PROJETO DO ATO MÉDICO 

1. Diagnósticos de doenças: o projeto estabelece como privativo dos médicos diagnosticar 

doenças que acometem o paciente. 

Crítica: psicólogos e nutricionistas reivindicam o direito de também atestar as condições de 

saúde em aspectos psicológicos e nutricionais. Já fisioterapeutas e fonoaudiólogos querem 

ser responsáveis pelo diagnóstico funcional, que avalia a capacidade do paciente de realizar 

movimentos, articular sons, entre outros. 

Posição do Relator: Valadares manteve como privativa dos médicos a “formulação de 

diagnóstico nosológico”, para determinar a doença, mas retirou essa exclusividade para 

diagnósticos funcional, psicológico e nutricional, além de avaliação comportamental, 

sensorial, de capacidade mental e cognitiva. 

 

2. Assistência ventilatória mecânica ao paciente: o texto original estabelece como tarefa 

exclusiva dos médicos a definição da estratégia para pacientes com dificuldade respiratória 

(intubação acoplada a equipamento que bombeia ar aos pulmões) e a forma de encerrar o 

procedimento. 

Crítica: os fisioterapeutas questionaram a norma, alegando que também atuam no 

atendimento a pacientes com dificuldade respiratória, especialmente nas unidades de 

terapia intensiva (UTI). 

Posição do Relator: Valadares acolheu emenda da Câmara que atribui aos médicos a 

coordenação da estratégia ventilatória inicial e do programa de interrupção, assegurando a 

participação de fisioterapeutas no processo. 



 

3. Biópsias e citologia: Emenda aprovada, na Câmara, limita aos médicos a emissão de 

diagnósticos de anatomia patológica e de citopatologia, que visam a identificar doenças 

pelo estudo de parte de órgão ou tecido. 

Crítica: biomédicos e farmacêuticos argumentam que a medida fere sua liberdade de 

atuação profissional, uma vez que análises laboratoriais requerem “interpretação” do 

material colhido e não “diagnóstico médico”. 

Posição do Relator: Valadares rejeitou mudança da Câmara, mas manteve como tarefa 

restrita aos médicos a emissão de laudos de exames endoscópicos, de imagem e 

anatomopatológicos (de amostras de tecidos e órgãos). (Fica preservado o direito dos 

farmacêuticos de realizar os exames citopatológicos e emitir laudos). 

 

4. Procedimentos invasivos: o projeto prevê como exclusivo de médicos “procedimentos 

invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo acessos vasculares 

profundos, biópsias e endoscopia”, o que inclui a “invasão da pele atingindo o tecido 

subcutâneo da pele para injeção”. 

Crítica: A norma motivou reação de acupunturistas e até mesmo de tatuadores, que temem 

enfrentar restrição em seu campo de atuação por conta da interpretação de conceito de 

procedimento invasivo. 

Posição do Relator: Valadares manteve a norma em seu relatório, mas retirou da lista de 

atribuições exclusivas dos médicos a “aplicação de injeções subcutâneas, intradérmica, 

intramusculares e intravenosas”, apesar de a recomendação de medicamentos a serem 

aplicados por injeção continuar sendo uma prerrogativa médica. 

 

5. Direção e chefia: pelo texto em análise, apenas médicos podem ocupar cargos de direção 

e chefia de serviços médicos. No entanto, a direção administrativa de serviços de saúde fica 

aberta também a outros profissionais. 

Críticas: As demais categorias que atuam no setor consideram a norma um desrespeito aos 

outros profissionais que atuam nos serviços de saúde. Eles argumentam que o atendimento 

é feito por uma equipe multidisciplinar, não havendo justificativa para que apenas uma 

categoria tenha a prerrogativa de direção e chefia na unidade de saúde. 



TEXTO 13 – ATO MÉDICO - PROJETO DE LEI REACIONÁRIO 

 

Tem sido uma luta sem trégua de todas as categorias de nível superior da área de saúde 

atingidas por este Projeto. Isto porque sua aprovação pelo Senado Federal provocará um 

retrocesso como se voltassem os ido de 1800. 

O projeto é perigoso, porque provocará perdas no desempenho, nas oportunidades de 

crescimento, nas competências e principalmente na liberdade de ação de cada uma das 

categorias atingidas. 

Confiamos que não iremos ter em nossa frente o infortúnio da aprovação, embora a sua 

tramitação no Senado Federal esteja bem adiantada. Encontra-se na Comissão de Assuntos 

Sociais a espera de uma audiência pública onde a presença do representante do nosso 

Conselho Federal está garantida. 

Certamente, as argumentações que serão levadas pelo nosso representante a essa 

audiência serão suficientes para que os senadores se posicionem contrário ao Projeto. 

Isto porque os argumentos que serão apresentados estão embasados na 

inconstitucionalidade, na imprecisão, no atraso e no retrocesso, que certamente, este 

Projeto se aprovado trará para a enfermagem para as outras profissões d a área, para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e ao desenvolvimento do país. 

Como temos afirmado o citado documento denominado de Ato Médico, além de 

conservador é inconstitucional e sob qualquer ponto de vista e concepções políticas é 

também reacionário. Isto porque o seu conteúdo é contrário a todo crescimento e 

progressos alcançados pela área de saúde e pelas profissões que compreendem esta área. 

Há razões de sobra para sustentarmos a afirmação de que o Projeto é reacionário pelo que 

se segue: 

• A não observância aos direitos adquiridos das profissões atingidas. As categorias da área 

de saúde estão regulamentadas em lei, habilitadas para realizarem suas práticas e para 

assumirem responsabilidades pelos seus atos. Por estas razões não devem ser submetidas 

aos designos do Conselho Federal de Medicina; 

 

• Por não atentar que a execução dos atos e práticas na saúde devem ser, e realmente são, 

de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar com visão transversal cujo sentido e 



atenção devem está voltados para solução de problemas, não só do individuo, ou de 

corporações mas da humanidade. Por isto mesmo não cabe somente a categoria médica a 

responsabilidade, a competência e o controle do conhecimento da área de saúde, tendo em 

vista que neste setor, freqüentemente a circunstancialmente , atribuições, ações, práticas e 

procedimentos se fundem, por estas e outras razões não podem ser privativas ou restritas a 

essa ou aquela categoria. Portando as ações, atos, práticas e procedimentos devem ser 

compartilhados para que se alcance os resultados pretendidos; 

 

• As pretensões contidas no Projeto são tecnicistas, não levam em consideração que a 

saúde de uma comunidade não se limita aos desejos, interesses e a fundamentos técnicos 

de uma única categoria; 

 

• A compreensão que oferece o conteúdo do Projeto é que a saúde física, mental e social 

não é produto de uma busca constante de toda sociedade par uma melhor qualidade de 

vida, limita a saúde apenas a prática médica; 

Sob a ótica das declarações das Conferencias Internacionais de Promoção a Saúde o Projeto 

torna mais evidente o seu vigor e caráter reacionário; 

“Chamamos a atenção dos nossos leitores para tomarem conhecimento dos conteúdos das 

declarações e cartas das Conferencias Internacionais, porque por uma questão de espaço e 

a grandeza deles é impossível sua transcrição na totalidade. Por isto estamos citando partes, 

o que é suficiente para fundamentar as argumentações expostas”; 

 

• Carta de Bogotá - novembro de 1992 – declara: A Sociedade define o seu bem –estar 

como opção particular de viver com dignidade; 

 

• Declaração de Ottawa – novembro de 1986 – afirma: O setor sanitário não pode, por si 

mesmo proporcionar as condições prévias nem assegurar perspectivas favoráveis a saúde, e 

enfatiza: a promoção da saúde requer ações coordenadas de todos os envolvidos: governo, 

setor sanitário, ramos sociais e econômicos, organizações beneficentes, autoridades locais, 

meios de comunicação, em resumo: 

O Setor sanitário depende de todas as pessoas ligadas aos meios sociais que estejam 

envolvidas tanto como indivíduos, como família e como comunidade, e reforça ainda mais – 



os grupos sociais e profissionais inseridos no setor sanitário compreende em especial 

assumir a responsabilidade de mediadores entre os interesses antagônicos e a favor da 

saúde, das estratégias e dos programas de saúde para que tenham êxitos, e estes devem 

estar adaptados às carências locais e às possibilidades especificas de uma região, de um país 

levando-se em consideração os sistemas sociais culturais e econômicos; 

 

• Declaração de Jacarta: 25/07/97 enfatiza: Os pré-requisitos para saúde são: paz, abrigo, 

instrução, relações sociais, alimentação, renda, direito de voz, um ecossistema estável, uso 

sustentável dos recursos naturais, justiça social, respeito aos direitos humanos e equidade. 

E enfatiza: a pobreza é acima de tudo, a maior ameaça à saúde. 

A Organização Mundial de Saúde em sua Conferência Internacional em 12/09/78, na cidade 

de Alma Ata: estabeleceu um novo conceito para a saúde: - Saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social não simplesmente ausência de enfermidades ou doenças; 

 

• Carta de Caribe de 04/06/93 diz: Os sistemas sanitários que adotem promoção da saúde 

deverão envolver as comunidades em seu desenvolvimento e garantir as decisões sobre 

prestações de serviços e que tenham por base os reais processos de participação, tanto 

nacional como local. 

Os sistemas de promoção a saúde têm na equidade como sendo a virtude para definir 

recursos e estabelecer programas significantes para garantir que o pessoal da saúde assuma 

a posição prioritária que lhe compete. 

Estes sistemas estarão abertos a provisão de serviços não tradicionais e à realização de 

investigações adequadas no campo da saúde, e a aceitação como líder qualquer um dos 

membros da equipe dos membros da equipe dos profissionais de saúde; 

 

• A Constituição Brasileira de 1988 no seu artigo 196 afirma: Saúde é direito de todos e 

dever do estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação. 

Esta mesma Constituição cria o Sistema Único de Saúde, que podemos afirmar com 

segurança, foi o maior avanço que o setor saúde obteve nos últimos anos. 



A Lei Orgânica da Saúde que regulamenta o Sistema Único de Saúde estabelece no seu 

capítulo I os objetivos e atribuições deste Sistema. Eles são de uma abrangência espetacular 

e dar garantias a assistência as pessoas, por meio de ações de promoção, proteção, 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

Podíamos expor muitas outras considerações para provar que o projeto denominado de Ato 

Médico é intolerável para os padrões de atuação, capacidade legalidade, liberdade e 

espaços que hoje ocupam as categorias que estão na luta para evitar que este projeto se 

torne Lei. 

O Projeto é reacionário por que fere os direitos adquiridos, é retrógrado, porque não se 

enquadra nas decisões e recomendações das Conferencias Internacionais e Nacionais de 

Saúde. É inconstitucional, isto é, está fora do que estabelece a nossa Constituição Federal. 

Não se orienta na Lei Orgânica da Saúde e como conseqüência desqualifica o SUS e também 

descaracteriza a Lei das Diretrizes e Base da Educação, quando desconsidera o que Nela está 

estabelecido. 

Reafirmamos que a pretensão do Conselho Federal de Medicina com este Projeto é 

monopolizar o setor saúde. E tentar fazer da área de saúde um império para os médicos, é 

querer transformar os outros profissionais da área, que embora sendo do mesmo nível de 

formação, em coadjuvantes no processo de atuação dos procedimentos da saúde e 

manipular a população com mais facilidade. 

Apelamos pela retirada do Projeto ao Conselho Federal de Medicina e em última hipótese 

aos senadores para que não aprovem o citado Projeto. 

 

 

TEXTO 14 - QUESTÃO CORPORATIVA OU POLÍTICA SOCIAL? A PROPOSTA DO 

ATO MÉDICO NO CONTEXTO SOCIAL 
Texto adaptado do artigo de Giovanni Aciole, “A Lei do Ato Médico: notas sobre suas influências 

para a educação médica”, Rev. bras. educ. med. vol.30 nº 1 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2006 

   

Os interesses corporativos, para nós, só justificam seu debate se submetidos aos interesses 

de toda a sociedade. Desta forma, nos inclinamos pelo distanciamento da lide corporativa 

para adentrarmos no campo dos interesses da sociedade, justamente o elo ausente desta 

discussão, que, ao se manter corporativa, não permite um alargamento de seus limites e 



muito menos permite aprofundar nossa compreensão acerca dos efeitos políticos presentes 

no Projeto de Lei e que nos parecem ser, de imediato, os seguintes: 

 

1) O ato médico explicita uma visão de "ser médico"? 

A luta pela instituição do ato médico nos parece mais uma aposta no imaginário liberal da 

categoria, que parece ignorar o oceano de transformações sociais, políticas e tecnológicas 

da contemporaneidade e acorrenta os médicos a uma odisséia em que naufragam numa 

nau sem leme e sem navegabilidade e cujo rumo só os distancia daqueles de quem 

deveriam cuidar. Diante das transformações socioeconômicas que modelam 

desestruturações significativas no modo de organização das práticas num "mercado" de 

produção e de consumo e que reclamam enfrentamentos político-institucionais de outra 

ordem, nos parece mais um espasmo do passado no presente que os médicos se vejam 

impelidos a buscar definir quem está, ou não, autorizado legalmente a executar 

procedimentos e atos definidos como sendo de médicos. Só o que muda são os excluídos: 

na década de 1920, os "charlatões, curandeiros e homeopatas"3. Na modernidade do século 

21, a defesa se volta ante as demais profissões do campo da saúde, exatamente quando o 

desdobramento social e cultural da condição pós-moderna aponta, cada vez mais, para a 

construção de práticas interdisciplinares, a interlocução de saberes e a construção coletiva 

como elementos paradigmáticos da construção de práticas e profissões, numa perspectiva 

de integração tanto da fragmentação e especialização de saberes, quanto do 

reconhecimento da vastidão e complexidade que o conhecimento científico e técnico tem 

atingido em todas as áreas. 

No cotidiano de trabalho em saúde, tem-se reconhecido a importância da participação da 

clínica dos outros trabalhadores, justamente complementando e enriquecendo a clínica do 

médico e com ela se complementando e enriquecendo4. Parece-nos que, longe de significar 

uma apropriação indébita de diagnóstico e tratamento, isto tem produzido ganho em 

resolutividade e capacidade de atendimento, multiplicando possibilidades terapêuticas e 

potenciando a legitimação social das profissões no campo da saúde mais do que quaisquer 

outras. 

Restam à corporação - o que não é pouco, embora venha se tornando insuficiente - a 

autonomia ético-científica e a preservação dos poderes prescricionais e delegacionais, além 

de uma grande legitimação social da medicina. Estes elementos continuam a centrar a 



organização da assistência em torno da prática médica e a manter o fetiche existente entre 

saúde e assistência médica pela ação do saber da medicina, com que se reforça a 

centralidade deste saber na configuração de todo e qualquer modelo assistencial que se 

preze. 

Finalmente, esta visão crítica da luta corporativa implica que consideremos seus significados 

práticos para a categoria. Frisemos novamente a legitimidade da regulamentação 

profissional, mas interroguemos acerca da construção de um valor de uso para o "ato 

médico". Em outras palavras, após a aprovação da Lei, no que será útil o "ato médico" para 

o médico? Segue-se, de tal pergunta, que, mais do que da Lei, precisamos de um processo 

de reconstrução do valor da clínica - como atitude e como prática relacional4 -, que deve 

constituir objeto de reflexão para todos os que se debruçam na transformação da educação 

médica atualmente. 

 

2) A Lei do Ato Médico se insere na disputa do mercado de saúde? 

O mercado de trabalho médico atravessa um profundo processo de transformação a partir 

das mudanças no modo de produção dos procedimentos médicos, em virtude da intensa 

incorporação tecnológica que vem atingindo a medicina, como saber e como prática, 

chegando até a desestruturação do frágil equilíbrio do controle de mercado pela força de 

trabalho, pelo deslocamento do financiamento para outras mãos que não a corporação e 

nem o consumidor direto. Já há um relativo consenso entre os estudiosos desta questão de 

que desapareceram as condições de exercício liberal que sustentaram a prática médica até 

meados dos anos 1970, e se consolida um modo de produção em que se institui a 

intermediação financeira tanto por modalidades empresariais diretas quanto por ação 

estatal. 

Se isso não fosse bastante, se dilui a capacidade de controle do mercado, no sentido de 

poder de definir valores e regras de contrato, captar diretamente a clientela consumidora 

ou mesmo influir mais decisivamente nos rumos das políticas públicas regulamentadoras do 

setor. Basta viajarmos um pouco no tempo, cerca de quatro a cinco décadas atrás, para 

encontrarmos um ambiente totalmente diferente do atual. Naquele tempo, praticamente 

inexistiam intermediários para o trabalho médico, cujos praticantes encontravam uma 

avenida de liberdade entre a saída da faculdade e o início da prática profissional, bastando, 



muitas vezes, apenas alugar uma sala e pendurar uma placa na parede, praticamente 

inexistindo interferências10. 

A essa perda correspondeu uma substancial transformação por que passou a Medicina, que 

foi sendo paulatina e profundamente amalgamada nos fornos da modernidade científica e 

tecnológica, de cuja incorporação resultou sua acetinada vocação para a tecnificação e a 

pulverização em procedimentos. Foi neste cenário que ocorreu um fator também pernicioso 

para o sonho liberal: o custo da atenção médica ficou inacessível não somente à população 

em geral, mas também ao próprio agente do trabalho, o médico. Em seu lugar, assistimos à 

chegada em cena de um sujeito que dela se apropriou: o vendedor do trabalho médico 

convertido em procedimentos e cuja venda se dá por meio das várias modalidades de 

prestação de serviços que foram se constituindo, seja como seguradora, medicina de grupo, 

cooperativa, empresa de autogestão e, especialmente, o Estado. 

A produção e o consumo de procedimentos médicos tecnificados têm, por seu turno, sido 

deslocados e concentrados em espaços ideais, concentradores da tecnologia necessária à 

sua realização. Estes espaços ideais são, emblematicamente, o hospital e os centros 

tecnológicos de produção de procedimentos (raios X, ultra-som, ressonância magnética, 

etc.), que acabam por subsumir a produção de saúde como consumo de procedimentos, 

deslocando o consultório de seu lugar efetivo de relação intersubjetiva e de explicitação do 

saber fazer clínico3. 

Ao contrário da invasão externa, nos parece, o que ameaça a medicina é a sua 

deslegitimação social, em virtude da especial degradação que se produz no seu campo de 

trabalho, seja pela ausência daqueles lugares onde se persegue a saúde pública, seja pela 

resistência da maioria de seus agentes em torná-la lugar de explicitação de uma outra 

postura e comprometimento. A prática médica no setor privado também vai sofrendo 

particular espoliação, à medida que avança e se consolida a segmentação do mercado em 

infindáveis planos e modalidades de seguros que fatiam o corpo humano e a saúde em mil 

fragmentos, e colocam todos os consumidores numa perene sensação de insegurança. 

Se esta característica parece ser mais forte e presente no chamado setor público, aparece 

do mesmo modo no conjunto dos serviços privados e mesmo na sua unidade funcional: o 

consultório particular. Pois também lá, na solidão apolínea das paredes de um consultório, 

estão presentes os fatores moderadores que determinam a disponibilização de tempo 

maior ou menor, o acesso e consumo a procedimentos de maior ou menor complexidade e 



a utilização de tecnologias, na dependência muito forte das possibilidades de acesso 

proporcionadas pelo poder aquisitivo do consumidor destes serviços, que é o cliente, na 

medida em que possa pagar ou não diretamente pelos serviços que consome ou solicita 

consumir3. 

Igualmente, por mais que desde então tenha avançado a idéia de que os médicos estavam 

deixando de ser profissionais liberais para se tornarem assalariados, este aforismo não se 

confirmou de modo absoluto, tendo os médicos adotado várias estratégias combinadas de 

defesa da autonomia, entre as quais o acúmulo de vários vínculos empregatícios4,5,6. É, 

portanto, neste contexto político institucional que pretendemos entender e discutir a 

proposta do Ato Médico. Mais do que apresentá-la como uma necessidade corporativa, ela 

precisa ser entendida no cenário de disputa da política de saúde, nas esferas pública e 

privada. 

 

3) A Lei do Ato Médico se insere numa proposta de modelo assistencial? 

Os médicos não são mais os detentores do controle dos meios materiais de produção do 

nosso trabalho e sequer conseguem, hoje, definir o valor de mercado de nosso tempo de 

trabalho. Assim, deveriam estar atentos para o fato de que uma marca operacional 

importante no campo da saúde, seja pública seja privada, tem sido a da universalização da 

assistência e da concepção de saúde como direito de cidadania, reconhecida do ponto de 

vista tanto do usuário de serviços públicos, quanto do consumidor de planos privados de 

saúde. 

Um exame da disponibilidade destes tipos de estabelecimento segundo sua natureza 

administrativa revela que a imensa maioria deles está alocada no setor privado, que 

concentra, inclusive, o domínio e a posse da maioria dos equipamentos utilizados na 

produção dos chamados procedimentos de alto custo, e estes têm sido paulatinamente 

monopolizados em um restrito número de produtores. A forma encontrada para 

disponibilizar o acesso e o consumo deste tipo de procedimento tem sido a venda aos 

clientes privados por meio do atravessador chamado "plano de saúde" ou o cliente coletivo 

mais importante: a disponibilização ao SUS. Este Sistema, que universaliza os serviços 

públicos de saúde, é um dos maiores clientes dos estabelecimentos privados de saúde. Por 

historicamente ter sido colocado numa dependência estrutural que o torna um grande 

comprador de serviços e procedimentos, isto é, o torna um grande financiador cativo da 



prestação de serviços especializados privados3. Cativo, mas não totalmente submisso, pois 

sua clientela maciça, ao lado de seu poder normativo, garante-lhe capacidade de definir 

valores no mercado, adotar tabelas de remuneração. 

A prática nos serviços de saúde - especialmente nos serviços da área pública, mas em 

grande medida nos serviços da iniciativa privada - tem sido marcada pela exploração de uma 

relação de ambigüidade: de um lado, esta característica de usar a competência e o saber 

multidisciplinar é demanda colocada pela integralidade, que tem sido a alma buscada para o 

cuidado à saúde/doença nestes serviços. De outro lado, a reação e o cuidado à perda da 

especificidade de cada segmento profissional, de modo que cada um se reconheça pelo seu 

escopo de atuação e seja reconhecido pelo trabalho da outra profissão. Tensão que 

persegue espaços de tangência e até de interpenetração, complementar e cooperativa, 

diluindo a tendência conflitiva e/ou invasiva de uma pela outra. 

Outra marca das práticas em saúde é a de serem objeto da gestão das instituições e 

serviços, públicos ou privados. Este tipo de intervenção opera muito fortemente com a 

racionalidade administrativa que raciocina em termos de custo/benefício. Isto tem dado 

lugar a certas distorções e políticas pouco consistentes em que a supremacia da 

integralidade e da qualidade do cuidado cede lugar ao economicismo mais tacanho e a 

políticas focais e compensatórias, que somente se distanciam do verdadeiro caráter integral 

e resolutivo que se tenta dar aos serviços e ações de saúde. 

A tais distorções se alia um conjunto de fatores que acabam por associar à saúde pública o 

lugar em que se pratica uma medicina de baixa tecnologia, verdadeira clínica pobre para 

pobres, em que a apologia de que se substitui o trabalhador médico por outro menos 

custoso no mercado pode ser verificada, mas que, no fundo, deslocada em seu contexto 

explicativo, ganha nítida condição de meia-verdade. Neste sentido, que espécie de resposta 

dará o ato médico não só a estes serviços, mas à população assistida? Acaso é de luta 

corporativa que precisamos povoar as trincheiras de luta por uma extensão de qualidade e 

resolutividade no campo da saúde, seja pública seja privada. 

O detentor do controle dos meios de produção necessários à execução dos "atos médicos" - 

isto é, o "vendedor" de atos médicos - é um dos maiores interessados em que se 

regulamente o ato médico! Isto lhe interessa, essencialmente, porque essa regulamentação 

reforçará a reserva de mercado, e do mercado daqueles procedimentos mais custosos e 

tecnologicamente aparatosos, para os quais as condições materiais de realização são 



cartelizáveis, e também a compra e venda do tempo de trabalho e do resultado deste 

trabalho pelos seus produtores diretos, que são os médicos. 

Neste processo vem junto, não como causa, mas como condição, a desqualificação da 

prática médica pela precarização do processo de trabalho e a perda substancial de seu valor 

de troca pela remuneração obtida. Neste aspecto, o que assoma é uma sensação de 

desamparo, aliada a uma situação de crise de sustentabilidade: milhões e milhões são 

gastos em procedimentos tecnologicamente encarecidos, e somente se amplia a 

insegurança e a insatisfação da clientela usuária, seja nos serviços públicos seja nos 

privados7. 

Assim, nos parece que, longe da apregoada defesa dos médicos perante a avassaladora 

destruição das condições de controle do mercado de trabalho, o Ato Médico pode reforçar a 

intensa segmentação verificada na atualidade e privilegiar justamente o elo da cadeia de 

produção de atos e procedimentos nas condições privilegiadas em que se encontra. 

Particularmente, porque, ao estabelecer a reserva de mercado para a produção tecnológica 

do trabalho em saúde, aprofundará e colocará para a categoria a condição ideológica de 

posicionamento frente à realidade do mercado de trabalho. Por seu turno, o estágio de 

transformações por que passa este mercado só fará aprofundar o fosso que a separa e a 

mantém prisioneira da alienação liberal de que se julga imutável detentora4. 

 

4) O Ato Médico se insere na disputa da política de saúde? 

Na acirrada defesa corporativa da Lei do Ato Médico, um dos argumentos levantados em 

defesa de sua aprovação é que, sem ela, a sociedade poderá perder o médico como 

depositário exclusivo do conhecimento científico salvador de vidas e produtor de saúde e 

bem-estar. Em seu lugar, a sociedade se verá às voltas com gente despreparada, de menor 

qualificação ou formação insuficiente para dar conta da nobre arte de curar. 

Hoje, entretanto, mais do que o controle das condições de acesso ao mercado de trabalho, 

o principal motor da disputa é o controle de um mercado de trabalho em profundas 

alterações estruturais. Isto tem afastado os médicos do seu controle, transformando-os em 

elementos submetidos a inúmeras variáveis mediadoras, na conformação tanto privada 

quanto estatal, em que as ameaças vêm de ambos os lados: das organizações privadas, que 

cerceiam o exercício liberal da produção de procedimentos clínico-terapêuticos de forma 

estrita, pelas medidas adotadas pelas operadoras de saúde; e da organização estatal do 



Sistema Único de Saúde, cuja racionalidade administrativa, econômica e, sobretudo, sua 

natureza de política interdisciplinar e universal impõe severas restrições ao exercício 

privado da produção de atos profissionais. 

Embora, na prática, os efeitos de tal lei não possam ser exatamente antevistos, em grande 

parte seu grau de eficiência vai ser mediado pela capacidade de acesso da população aos 

serviços e aos profissionais. E aqui é fundamental atentarmos para a problemática natureza 

da efetivação de políticas públicas universalistas, cuja radical adesão à integralidade da 

atenção consiga proporcionar a incorporação de outras práticas profissionais que não 

apenas a já hegemônica medicina científica. Ao contrário, o relativo êxito da supremacia do 

"mercado" como ente regulador da oferta e da qualidade da assistência deixa graves 

interrogações acerca da manutenção, e até do aprofundamento, desta hegemonia. 

E à sociedade, afinal, o quanto importa o ato médico? Pouco interessa ou interessa muito? 

Para ela, faz diferença quem terá a prerrogativa de diagnosticá-la e medicá-la? Depende, e a 

este depende se vincula uma série de características que devem ser atendidas em quaisquer 

circunstâncias: a da qualidade da atenção e do respeito à integralidade do paciente/usuário. 

Para tanto, qualquer profissional que o faça - em qualquer regime ou condição - deve fazê-

lo bem, com eficácia, eficiência e efetividade; responsabilidade, vínculo e humanidade. 

Neste caso, o efeito esperado é o de ser cuidador, dar segurança e acolhimento para as 

necessidades, agravos e desarranjos na harmonia vital, mais do que a reserva e o domínio 

de certos territórios de práticas por esta ou aquela categoria profissional. Como conciliar os 

legítimos reclamos por uma saúde mais humana, mais próxima do indivíduo que a procura, 

mais integral e acolhedora e, por isso mesmo, mais resolutiva? Parte da resposta deve ser 

assumida pelo campo da educação médica, frente aos argumentos e interrogações que 

levantamos neste trabalho. 
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