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Discutir	sustentabilidade	econômica	e	política	do	Sistema	Único	de	Saúde-Sistema	Único	de	
Saúde	exige	contextualizar	historicamente	a	própria	relação	dialética	entre	a	economia	e	a	
questão	 social,	 onde	 a	 saúde	 despontou	 como	 um	 fator	 pioneiro	 e	 primordial	 para	 a	
evolução	das	relações	de	produção	e	de	trabalho	e	para	construção	dos	direitos	sociais.	De	
fato,	 da	 antiguidade	 até	 hoje,	 as	 forças	 do	 mercado,	 do	 Estado	 e	 das	 relações	 sociais	
determinaram	 progressivamente	 as	 condições	 de	 trabalho	 e	 de	 bem-estar,	 conforme	 os	
interesses	predominantes	nas	diferentes	fases	históricas.	Na	verdade,	os	preceitos	impostos	
pelo	 livre	 mercado	 e	 o	 papel	 exercido	 pelo	 Estado,	 sob	 influência	 das	 condições	 e	 das	
pressões	 sociais,	 condicionaram	 o	 curso	 dos	 conflitos	 entre	 promoção	 da	 inclusão	 social	
frente	à	da	exclusão.		
	
Nesse	sentido,	um	fator	marcante	para	que	se	passasse	a	contemplar	a	questão	social	como	
política	de	Estado	 foi	a	dependência	e	a	 falta	de	autonomia	 individual	e	de	segmentos	da	
sociedade	 em	 razão	 da	 precariedade	 crescente	 imposta	 pelo	 liberalismo	 econômico	 do	
século	 XIX.	 Isso	 porque	 a	 força	 de	 trabalho,	 no	modo	 de	 produção	 capitalista,	 passou	 ao	
status	 de	mercadoria,	portanto,	 como	 fator	de	produção,	onde	a	mobilidade	dos	 fatores	é	
crucial,	o	que	a	Lei	dos	Pobres	("Poor	Law",	na	Inglaterra)	dificultava,	como	política	social	
assistencialista,	 pois	 obrigava	 os	 sem-trabalho	 a	 permanecerem	 em	 suas	 próprias	
paróquias.	Para	possibilitar	esta	mobilidade,	foi	promulgada	uma	nova	lei	dos	pobres	(em	
1834),	cuja	proibição	de	mobilidade	restringia-se	apenas	aos	deficientes	 físicos,	 liberando	
os	 desempregados,	 indigentes	 e	 mendigos	 à	 própria	 sorte.	 A	 despeito	 de	 controlar	 a	
pobreza,	 na	 verdade	 seu	 alvo	 era	 liberar	 o	 mercado	 de	 trabalho,	 favorecendo	 assim	 os	
interesses	do	mercado.	Neste	contexto	é	que	a	medicina	social	surge	como	dever	e	prática	
do	Estado:	o	controle	da	saúde	dos	pobres	para	torná-los	mais	aptos	ao	trabalho	e	menos	
perigosos	aos	ricos	(combate	às	doenças	infecciosas).	A	saúde	pública	passa	a	contemplar	a	
medicina	preventiva	(higiene	e	saneamento)	e	a	considerar	aspectos	socioeconômicos,	por	
meio	da	estruturação	de	três	níveis	de	atenção	médica:	uma	medicina	assistencial	para	os	
mais	 pobres,	 e	 outra	 administrativa	 (vacinação,	 epidemias,	 etc.,	 para	 o	 controle	 da	 saúde	
dos	 trabalhadores	 e	 proteção	 aos	 ricos),	 e	 uma	medicina	 privada	 que	 beneficiava	 os	 que	
tinham	poder	aquisitivo3.	
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Ora,	observa-se	que	nessa	estrutura	a	questão	da	saúde	é	mais	explícita,	pela	relação	social	
fundamental	entre	capital	e	trabalho,	pois,	conforme	Marx,	é	no	processo	de	produção	que	
se	verificam	as	determinações	sociais	da	saúde	e	da	doença,	em	dois	planos	 inseparáveis,	
das	 relações	 de	 produção	 e	 das	 condições	 do	 próprio	 processo	 de	 trabalho,	 retratando	 o	
caráter	 nocivo	 à	 saúde.	 Por	 outro	 lado,	 o	 pensamento	 neoclássico,	 restrito	 a	 uma	 visão	
microeconômica,	 reduz	 a	 atenção	 à	 saúde	 a	 uma	 questão	 de	 capacidade	 e	 eficiência	
produtiva	e	gerencial,	financeira,	de	mobilização	e	alocação	de	recursos,	enfim,		inerente	às	
leis	do	mercado,	da	economia.	Os	recursos	destinados	à	saúde	são	vistos	como	investimento	
(como	 retorno	 para	 o	 capital)	 e	 não	 como	 despesa	 ou	 consumo,	 promovendo	 assim	 a	
indústria	 do	 cuidado	 à	 saúde	 e	 à	 acumulação	 de	 capital	 nesse	 segmento,	 buscando	
maximizar	lucros	e	minimizar	prejuízos	(custos).	A	saúde	é	considerada	então	como	capital,	
na	concepção	da	teoria	do	capital	humano,	sendo	funcional	para	o	sistema	econômico,	pois	
uma	pessoa	saudável	contribui	para	uma	maior	produtividade,	evita	licenças	de	trabalho	e	
possibilita	 ganhos	 monetários	 (lucro).	 Em	 termos	 macroeconômicos,	 destaca-se	 a	
importância	na	geração	de	emprego	e	renda	nos	segmentos	públicos	e	privados	de	saúde;	
nos	 setores	 do	 comércio	 e	 secundário	 (farmácias,	 hospitais,	 clínicas,	 medicamentos	 e	
equipamentos	e	material	médico-cirúrgico)4.	
	
Mas	 a	 grande	 fase	 de	 construção	 da	 proteção	 social	 ocorreu	 sob	 influência	 keynesiana	
durante	os	famosos	trinta	anos	gloriosos	do	capitalismo,	depois	da	Segunda	Grande	Guerra	
e	 a	 metade	 dos	 anos	 1970,	 ao	 ponto	 de	 Marshall5	considerar	 o	 século	 XX	 como	 o	 da	
conquista	dos	direitos	sociais.	A	penúria	social	e	econômica	causada	pela	guerra,	aliado	ao	
fantasma	do	modelo	comunista	e	a	emergência	em	salvar	o	capitalismo,	contribuíram	para	a	
constituição	de	um	amplo	aparato	institucional,	supranacional,	consubstanciado	no	Acordo	
de	Bretton	Woods.	Nesse	sentido,	para	soerguer	economicamente	o	sistema	foram	criadas	
instituições,	 como	 o	 Sistema	 Monetário	 Internacional-SMI,	 Banco	 Mundial,	 FMI	 e	 GATT	
(depois	 OMC);	 a	 ONU	 e	 os	 sistemas	 nacionais	 de	 proteção	 social	 (ou	welfare	 state),	 para	
promoverem	a	paz	mundial	e	as	condições	de	vida	nos	países	desenvolvidos.	É	nessa	fase	
que	se	instituem	os	direitos	universais	à	saúde,	pública	e	gratuita,	a	partir	do	modelo	inglês	
(beveridgiano).	Isto	foi	possível	graças	ao	circulo	virtuoso	entre	produção	em	larga	escala	
(sob	o	comando	fordista-taylorista),	pleno	emprego,	ganhos	de	produtividade	e	de	salário	
real,	 consumo	 de	 massa,	 arrecadação	 tributária	 e	 extensão	 de	 benefícios	 trabalhistas	 e	
sociais.	 Felizmente,	 o	 nosso	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 foi	 instituído	 sob	 inspiração	 deste	
paradigma,	porém	somente	a	partir	da	Constituição	de	1988.		
	
Com	a	 crise	 econômica	dos	 anos	1970,	 provocada	principalmente	pela	 revogação	do	 SMI	
pela	incapacidade	dos	Estados	Unidos	em	manter	a	paridade	ouro-dólar,	e	com	isso	o	fim	do	
câmbio	fixo,	ficou	comprometida	a	arquitetura	de	Bretton	Woods	e,	consequentemente,	as	
políticas	 desenvolvimentistas	 e	 de	 construção	 de	 direitos	 sociais	 keynesianas.	 Abriu-se	
assim	espaço	para	 o	 advento	do	neoliberalismo	econômico	 e	 da	 globalização	produtiva	 e	
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financeira.			
	
A	 partir	 de	 então,	 a	 busca	 frenética	 por	 lucratividade	 provoca	 uma	 corrida	 por	
produtividade,	 acirrando	a	 concorrência	 e	o	processo	de	oligopolização	e	monopolização,	
numa	caçada	autofágica	dos	capitais,	bem	como	na	desestruturação	dos	direitos	e	políticas	
sociais	universais	e	no	enfraquecimento	do	papel	regulador	do	Estado.	Com	isso,	procurou-
se	 desmantelar	 o	 aparato	 jurídico-legal	 que	 sustentava	 as	 relações	 econômicas,	
notadamente	 internacionais,	 e	 a	 social	 democracia	 europeia,	 por	 meio	 da	 abertura	 dos	
mercados	e	da	flexibilização	e	desregulamentação,	 impondo	reformas	trabalhista,	sindical,	
previdenciária,	de	saúde	etc.	A	globalização	significa	a	internacionalização	e	integração	dos	
sistemas	 produtivos	 e	 financeiros,	 numa	 escala	 tal	 que	 culmina	 com	 uma	 expansão	
incontrolável	no	sentido	da	centralização	e	concentração	do	capital	e	do	poder,	o	que	impõe	
estreita	 margem	 de	 autonomia	 aos	 Estados-Nações,	 em	 particular	 os	 dos	 países	 menos	
desenvolvidos.	 Essa	 lógica	 se	 impõe,	 portanto,	 como	 controle,	 como	 poder	 totalizador,	
global,	sobre	os	“processos	de	tomada	de	decisão”,	ou	seja,	referente	à	regulação	do	sistema.		
	
A	avidez	da	acumulação	sob	a	égide	 financeira	 impõe	restrições	estruturais	ao	poder	dos	
Estados-Nações,	 que	 se	 encontram	 prisioneiros	 das	 crises	 fiscais,	 financeiras	 e	 cambiais,	
como	vivenciamos	atualmente.	Eles	praticamente	perderam	a	capacidade	de	regulação	da	
economia,	 de	 edificação	 e	 mesmo	 preservação	 dos	 direitos	 sociais	 e	 do	 trabalho	 e	 de	
proposição	 e	 implementação	 de	 políticas	 públicas	 realmente	 capazes	 de	 promover	
oportunidades	 reais	 de	 ascensão	 social	 e	 de	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	
trabalhadores	 em	 geral.	 Exacerbam-se	 assim	 as	 desigualdades	 em	 termos	 sociais	 e	
espaciais,	 induzindo	 a	 um	 “excesso	 de	 consumo”,	manipulado,	 esbanjador	 e	 concentrado,	
paralelamente	 à	 negação	 das	 necessidades	 elementares	 de	 milhões	 de	 pessoas.	 Enfim,	 a	
dualidade	social	se	aprofunda	entre	um	padrão	de	vida	mais	elevado	nos	países	centrais	do	
sistema	 do	 capital	 global	 –	 embora	 eles	 mesmos	 sejam	 vítimas	 desse	 processo	 –	 e	 o	 da	
“periferia	subdesenvolvida”,	onde	a	exploração	é	levada	ao	extremo.		
	
A	 incontrolabilidade	 desse	 fenômeno	 da	 globalização,	 notadamente	 sob	 dominância	
financeira,	 se	 traduz	 em	 vulnerabilidade	 sistêmica	 permanente	 ao	 comprometer	 a	
estabilidade	 econômica,	 uma	 vez	 que	 não	 se	 consegue	 atender	 a	 objetivos		
macroeconômicos	 e	 sociais	 de	 geração	 de	 emprego,	 melhoria	 do	 bem-estar	 social,	
estabilidade	 de	 preços	 e	 equilíbrio	 externo	 nas	 transações	 correntes,	 evitando	
desequilíbrios	excessivos	nos	balanços	de	pagamentos	dos	países.	
	
Nesse	 contexto,	 a	 saúde	 desponta	 como	 campo	 promissor	 de	 acumulação	 do	 capital,	
favorecendo	a	indústria	da	saúde	e	a	medicina	privada,	em	detrimento	da	saúde	pública	e	
gratuita.	Esta	se	encontra,	como	no	caso	das	políticas	de	saúde	no	Brasil,	em	particular	as	
relativas	ao	Sistema	Único	de	Saúde-SUS,	numa	situação	difícil,	pois	depende	justamente	da		
estabilidade	econômica	e	da	regulação	do	Estado	para	sua	promoção,	disputando	recursos	
com	 outras	 áreas	 não	 menos	 importantes	 e	 prioritárias,	 como	 assistência	 social,	
previdência,	educação,	saneamento	básico	e	segurança	pública,	etc.	Este	não	é	um	problema	
somente	 brasileiro,	 todas	 as	 sociedades	 do	mundo	 capitalista,	 em	maior	 ou	menor	 grau,	
estão	sob	ameaça	de	retrocesso	dos	sistemas	públicos	de	proteção	social	e	de	saúde,	com	
mais	severidade	naquelas	que	apresentam	fortes	descontroles	econômicos	e	 instabilidade	



institucional,	sendo	justamente	este	o	caso	do	Brasil.		
	
Esta	dupla	condição	–	retratada	por	um	lado	pela	profunda	crise	econômica	e	financeira	e,	
por	 outro,	 pelas	 aflitivas	 e	 intensas	 crises	 moral	 e	 ética	 que	 maculam	 as	 	 instituições	
republicanas	e	a	Constituição	do	país	–	compromete	a	progressão	das	políticas	públicas	de	
caráter	social,	deixando	à	deriva	a	proteção	de	milhares	de	brasileiros,	precisamente	os	que	
se	 encontram	 na	 base	 da	 nossa	 pirâmide	 social.	 O	 Estado	 “capitalista”,	 a	 despeito	 dos	
embates	 sociais	 e	 da	 penúria	 dos	 trabalhadores,	 representa	 os	 interesses	 das	 elites	
nacionais	 e	 internacionais,	 como	 personificações	 do	 capital	 contra	 o	 trabalho,	 numa	
evidente	 luta	 de	 classes	 que	mostra	 toda	 a	 sua	 avareza	 na	 atual	 conjuntura	 nacional.	 De	
fato,	o	verdadeiro	embate	não	se	encontra	na	disputa	setorial	do	que	sobra	da	mais-valia	
gerada	 pelo	 sistema,	 que	 compõe	 o	 orçamento	 público,	 mas	 sim	 entre	 o	 que	 se	 deve	
necessariamente	designar	para	manutenção	e	investimento	nas	políticas	públicas	de	cunho	
social.		
	
Em	outras	palavras,	o	propalado	ajuste	nas	finanças	públicas,	considerado	como	a	única	via	
de	 salvação	 da	 economia,	 realmente	 não	 é	 mais	 do	 que	 um	mecanismo	 assimétrico	 que	
limita	os	gastos	públicos	em	todas	as	áreas,	exceto	para	o	pagamento	de	juros.	Portanto,	a	
área	social	como	um	todo	disputa	os	recursos	é	com	“os	juros”,	enfim,	com	os	detentores	da	
dívida	pública	brasileira,	numa	posição	de	inferioridade	por	se	constituir	em	instância	mais	
frágil	e	vulnerável	na	correlação	de	forças	politicas.	Além	disso,	o	social	ainda	é	submetido	a	
restrições	em	razão	da	busca	 frenética	do	ajuste	econômico	com	vistas	a	gerar	superávits	
primários,	o	que	condiciona	todos	os	programas	e	políticas	públicas,	em	todos	os	entes	da	
federação.	 Assim,	 o	 verdadeiro	 rombo	 é	 de	 natureza	 estritamente	 financeira	 e	 está	
relacionado	com	os	encargos	da	dívida	pública,	o	que	 já	 foi	 exaustivamente	demonstrado	
por	 estudos	 e	 estatísticas	 que	 comparam	 os	 montantes	 significativamente	 superiores	
destinados	 a	 honrar	 a	 dívida	 em	 relação	 aos	 que	 cabem	 ao	 financiamento	 das	 políticas	
sociais.	
	
Para	 concluir	 estas	 breves	 notas,	 vale	 discorrer	 aqui	 sobre	 a	 questão	 da	 pobreza	 e	 da	
proteção	 social.	 Pires	 de	 Sousa6,	 em	 artigo	 que	 procurou	 interpretar	 as	 manifestações	
massivas	 de	 rua	 ocorridas	 em	 junho	 de	 2013,	 fez	 um	 paralelo	 entre	 as	 políticas	 de	
transferência	de	renda	para	acudir	a	pobreza	e	a	indigência	(em	particular	o	Bolsa	Família)	
e	as	políticas	sociais	clássicas	de	caráter	universal	(saúde,	educação	etc.).	A	constatação,	que	
certamente	não	surpreende	ninguém,	é	que	embora	se	tenha	aliviado	a	situação	de	penúria	
de	grande	contingente	de	pobres,	não	se	deu	atenção	devida	e,	portanto,	não	se	avançou	na	
construção	 da	 proteção	 social	 brasileira,	 ou	 seja,	 não	 se	 investiu	 como	 se	 deveria	 nos	
programas	universais,	 como	o	Sistema	Único	de	Saúde,	que	estruturalmente	 constitui	um	
segmento	importante	da	seguridade	social,	como	definida	na	Constituição	de	1988.		
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