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RESUMO 

SILVA, Iago Almeida. O público e o privado na saúde no enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 no Brasil. 2022. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

 
A pandemia de COVID-19 foi declarada em 2020 pela Organização Mundial da Saúde 
e passou a ser considerada como um dos maiores desafios para os sistemas de saúde 
de diversos países ao redor do mundo. No Brasil, o Sistema Único de Saúde passou 
a representar papel fundamental nesta conjuntura, porém a participação do setor 
privado de forma complementar, que é assegurada pela Constituição de 1988, 
significou complicações nesse processo, o que proporcionou a relevância para essa 
pesquisa. Diante disso, o estudo teve como objeto de pesquisa o público e o privado 
na saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, considerando ser 
um assunto de grande relevância a se debater, em que surgiram inquietações sobre 
como seria a atuação do SUS e do setor privado, em um período em que a saúde no 
Brasil vê-se diante de um grande desafio, sob a ameaça da velocidade de propagação 
e da alta letalidade do vírus, sobretudo antes dos esquemas de imunização com a 
existência de vacinas. Em razão disso, determinou-se o seguinte problema de 
pesquisa: qual o papel do público e do privado na saúde no que se refere ao 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil? Diante disso, buscou-se 
compreender qual o papel dos setores público e privado neste contexto. Com isso, o 
estudo teve como objetivo geral: problematizar qual o papel do público e do privado 
na saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil. E, como objetivos 
específicos: apontar as principais características do setor público e do privado na 
saúde no Brasil; debater como foi o acesso dos usuários no setor público e no setor 
privado da saúde às ações e serviços necessários para o enfrentamento da pandemia 
de COVID-19; e, identificar as diferenças entre esses dois setores da saúde em 
relação a oferta de ações e serviços no atendimento de indivíduos acometidos pelo 
novo coronavírus. Para isso, a pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, tendo 
como método a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. E ainda, para isso, 
foram coletados seis (06) artigos científicos que versavam especificamente sobre o 
tema, sendo obtidos a partir da base de dados da SciELO e Google Acadêmico. A 
partir disso, como principais resultados constatou-se que o setor público de saúde 
desde sua implementação já era permeado pelo avanço das políticas neoliberais, que 
acabavam por fortalecer o setor privado de saúde; o acesso aos serviços e ações para 
o enfrentamento da pandemia no sistema público eram insuficientes devido seu 
subfinanciamento de longa data; maiores recursos públicos sendo destinados para as 
iniciativas privadas, principalmente por meio das Organizações Sociais de Saúde; 
maior concentração de leitos no setor privado e desigualdades regionais na oferta de 
serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Público; Privado; Saúde; Pandemia de COVID-19; Brasil.   

 



 
 

ABSTRACT 

SILVA, Iago Almeida. The public and the private in health in the face of the COVID-
19 pandemic in Brazil. 2022. 85 f. Completion of course work (Graduate in Social 
Work) - Center for Applied Social Studies, State University of Londrina, Londrina, 2022. 

The COVID-19 pandemic was declared in 2020 by the World Health Organization and 
came to be considered one of the greatest challenges for health systems in several 
countries around the world. In Brazil, the Unified Health System played a fundamental 
role in this process, the participation of the private sector in a complementary way, 
which is ensured by Constitution 1, occurred in a complementary way9, which resulted 
in a research process. From this, the public study and the confrontation of COVID19 
had to be studied, given that it is a subject of a great pandemic and an object of health 
in Brazil to be debated, in which it is concerned with the study of the behavior of the 
SUS in the private sector during a period in of health in Brazil, especially before a threat 
of the virus, under the threat of high lethality, especially before the immunization of 
vaccination. As a result, the following health problem is publicized: what is the role of 
the private sector in health with regard to coping with COVID-19 in Brazil? Therefore, 
we sought to understand the role of the public and private sectors in this context. With 
that, the study had as general objective: to problematize the role of the public and the 
private in health in facing the COVID-19 pandemic in Brazil. And, as specific objectives: 
to point out the main characteristics of the public and private sectors in health in Brazil; 
discuss how users in the public and private health sectors had access to the actions 
and services needed to face the COVID-19 pandemic; and, to identify the differences 
between these two health sectors in relation to the offer of actions and services in the 
care of individuals affected by the new coronavirus. For this, the research carried out 
was of a qualitative nature, having as a method the bibliographic research of an 
exploratory nature. And yet, for this, six (06) scientific articles were collected that dealt 
specifically with the topic, being obtained from the SciELO and Google Scholar 
databases. From this, as main results, it was found that the public health sector since 
its implementation was already permeated by the advance of neoliberal policies, which 
ended up strengthening the private health sector; access to services and actions to 
face the pandemic in the public system were insufficient due to its long-standing 
underfunding; greater public resources being allocated to private initiatives, mainly 
through Social Health Organizations; greater concentration of beds in the private 
sector and regional inequalities in the provision of health services. 
 
Key-words: Public; Private; Health; COVID-19 pandemic; Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em face do cenário que se configurou nos anos de 2020 e 2021, a pandemia 

que avançava implacavelmente acabou por deflagrar um enorme desafio para os 

serviços de saúde no Brasil. 

 Diante disso, o setor público e o setor privado de saúde foram colocados em 

xeque frente a agressividade e a velocidade pela qual a COVID-19 se espalhava por 

todo o território brasileiro, até então sendo considerada uma doença nova, sem muitas 

informações que pudessem indicar meios totalmente eficazes para combatê-la, 

considerando não se ter ainda os esquemas de vacinação. Com isso, muitas 

inquietações foram surgindo no decorrer dos caminhos pelos quais esses dois setores 

foram sendo direcionados na busca pelo enfrentamento da pandemia causada pelo 

novo coronavírus. 

 Ainda, com tantas informações e notícias que eram propagadas cotidianamente 

nos meios sociais, haviam muitas argumentações que questionavam sobre como seria 

a atuação do Sistema Único de Saúde e como ele iria sair após as devastações 

causadas pela ameaça da COVID-19. Com isso, diante desses inúmeros 

questionamentos, desenvolveu-se o interesse em compreender de maneira mais 

profunda todas as divergências que se tinham a respeito do SUS, do setor privado de 

saúde e de suas ações que foram amplamente debatidas com o advento da pandemia. 

 Assim, teve-se o objetivo de enfatizar sobre a extrema importância do sistema 

público de saúde, haja vista que, existe uma grande relevância em se discutir o 

assunto considerando-se ainda a necessidade de se garantir direitos, nesse caso, o 

direito à saúde, que é assegurado pela Constituição Federal de 1988 e, diante disso, 

tentar compreender ainda qual foi o tratamento dado ao SUS pelo Governo diante 

dessa conjuntura. Contudo, é necessário ter em evidência que após o SUS ser 

assegurado pela lei 8.080/90 na qual a saúde passa a ser de responsabilidade do 

Estado, nessa mesma lei é também assegurado que a iniciativa privada poderia 

participar em “caráter complementar” (BRASIL, 1988), o que ao longo da trajetória fez 

com que o setor privado se estabelecesse de maneira muito intensa na saúde no 

Brasil.   

 Desse modo, com o interesse desenvolvido em pesquisar sobre o público e o 

privado na saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, foram 

elencados os elementos para se tratar do objeto. Assim, como problema de pesquisa 
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tem-se “Qual o papel do público e do privado na saúde no que se refere ao 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil?”  

 Sucintamente, é possível indicar que ao longo do trabalho pôde-se constatar 

que durante a pandemia no Brasil, o Sistema Único de Saúde acabou sendo mais 

negligenciado do que em tempos anteriores. Ao contrário do que se podia pensar, 

considerando que a pandemia de COVID-19 viria para que o SUS fosse fortalecido e 

se expandisse, ao longo das pesquisas, vê-se que, nesse contexto foi a saúde privada 

quem mais se beneficiou e se expandiu. 

 Considerando que a partir de 1990 para cá, com o avanço das políticas 

neoliberais e com o Estado brasileiro se alinhando a esses princípios, começam a 

ocorrer uma série de cortes em orçamentos e investimentos que seriam destinados 

as políticas sociais. Em 2016 com a aprovação da Emenda Constitucional n° 95 (EC 

95) que delimita um teto de gastos para a saúde, educação, assistência social, entre 

outras políticas por vinte (20) anos, a oferta desses serviços foi afetada ainda mais. 

 Nesse sentido, com o Estado adotando essas direções, na pandemia esses 

descompassos acabaram por se alastrarem. Como será visto nos próximos capítulos, 

o que se teve como principal estratégia do Governo Federal foi a escolha por destinar 

recursos públicos diretamente para empresas de saúde privadas para que 

expandissem seus serviços, principalmente por meio das Organizações Sociais de 

Saúde (OSSs) em detrimento de se investir recursos públicos na saúde pública. 

 Tem-se como objetivo geral para a pesquisa “Problematizar qual o papel do 

público e do privado na saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil”. 

E, como objetivos específicos: apontar as principais características do setor público e 

do privado na saúde no Brasil; debater como foi o acesso dos usuários no setor público 

e no setor privado da saúde às ações e serviços necessários para o enfrentamento 

da pandemia de COVID-19; e, identificar as diferenças entre esses dois setores da 

saúde em relação a oferta de ações e serviços no atendimento de indivíduos 

acometidos pelo novo coronavírus. 

 A pesquisa a ser desenvolvida será de natureza qualitativa e terá como método 

a pesquisa bibliográfica, que segundo Stumpf (2005, p. 51), 

 

[...] num sentido amplo, é o planejamento global inicial de qualquer 
trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e 
obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a 
apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a 
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literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento 
do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e 
opiniões. Num sentido restrito, é um conjunto de procedimentos que 
visa identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos 
pertinentes ao tema estudado e proceder a respectiva anotação ou 
fichamento das referências e dos dados dos documentos para que 
sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho 
acadêmico. 

 

 

 A partir da pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, foram coletados os 

artigos para compor o estudo e, diante disso, utilizou-se da técnica de análise de 

conteúdo para classificá-los e organizá-los. Ainda, conforme isso, para a busca dos 

materiais foram utilizadas as seguintes palavras-chave: saúde pública, saúde privada, 

enfrentamento, pandemia de COVID-19, Brasil. 

 É importante destacar que existe uma grande produção de trabalhos 

acadêmicos que tratam a respeito da pandemia no Brasil, porém, são poucos os que 

fazem um debate e uma problematização sobre o público e o privado na saúde no 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

 Assim, a partir da base de dados da SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) e Google Acadêmico foram obtidos seis (06) artigos científicos que tratam 

especificamente da relação público e privado na pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Ressalta-se ainda que, utilizou-se como filtro para a busca dos artigos os que foram 

publicados de 2020 até setembro de 2021. E, para uma melhor organização do 

trabalho eles estarão destacados no Quadro 1 que estará presente no capítulo 3. 

 Dessa forma, fazendo uma breve descrição sobre os artigos coletados, tem-se 

o trabalho de Dantas (2020), no qual, ele apresenta uma crítica aos processos de 

privatização/precarização do SUS e precarização do trabalho, o avanço da política 

neoliberal do Estado e as consequências do conflito entre capital e trabalho. O autor 

utiliza a modalidade de pesquisa bibliográfica com o uso de banco de dados. Em seu 

artigo trabalha o Brasil como um todo. É um estudo de abrangência nacional. 

 Os estudos de Albuquerque e Ribeiro (2020) problematizam as realidades 

impostas pela pandemia de COVID-19 levando em consideração as desigualdades 

econômicas, sociais e regionais (socioespaciais), como diferentes regiões e 

populações do Brasil possuem diferentes condições de prevenção, proteção e acesso 

a tratamento/recuperação da COVID-19. O artigo trabalha o Brasil como um todo. É 

um estudo de abrangência nacional. 
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 A pesquisa de Rodrigues et al. (2021) foi elaborada no ano de 2021 no contexto 

da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo. As autoras utilizam a modalidade 

de pesquisa exploratória com análise de documentos. O artigo teve por objetivo 

evidenciar que as privatizações no Sistema Único de Saúde, por meio da contratação 

de Organizações Sociais de Saúde (OSSs) para gerir os serviços de saúde, se 

intensificaram durante a pandemia de COVID-19. O estudo feito pelas autoras são 

estudos locais e são capazes de generalização tendo em vista que também realizam 

estudos/debates do Brasil como um todo. 

 No estudo realizado por Sodré (2020), ela parte da concepção da conjuntura 

política para realizar uma reflexão sobre como a pandemia de COVID-19 foi tratada 

pelo governo brasileiro, e quais eram as principais intensões e direções que esses 

governantes escolheram diante deste cenário. A autora utiliza a modalidade de 

pesquisa bibliográfica com o uso de banco de dados e seu artigo trabalha o Brasil 

como um todo. É um estudo de abrangência nacional. 

 O estudo de Costa et al. (2020) tem como objetivo apresentar as principais 

divergências na oferta e ações de serviços de saúde no setor público e setor privado 

de saúde no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. Busca problematizar 

também as grandes diferenças nos números de leitos públicos e leitos privados e as 

diferenças dessas ofertas por regiões no território brasileiro. Os autores utilizam a 

modalidade de pesquisa exploratória com o uso de banco de dados, e o estudo 

também é de abrangência nacional. 

 Por fim, tem-se o trabalho produzido por Junior e Cabral (2020) que tem por 

objetivo fazer uma problematização tendo como norte a análise dos números de leitos 

de UTI disponíveis e/ou que foram expandidos (ou não) no setor público e no setor 

privado, buscando apresentar, ainda, a grande diferença na oferta desses leitos 

nesses dois setores de saúde no Brasil diante do avanço da pandemia de COVID-19. 

O artigo também trabalha o Brasil como um todo, sendo considerado um estudo de 

abrangência nacional. 

 A partir da identificação dos materiais coletados para a pesquisa bibliográfica 

que irão subsidiar esse estudo, a estrutura desse trabalho será composta por 3 

capítulos: o capítulo 1 será a introdução que versará sobre o tema do trabalho, quais 

os motivos que levaram ao interesse em se pesquisar sobre a temática, o objeto de 

pesquisa, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a metodologia da 

pesquisa, os materiais coletados, a base de dados em que os artigos foram coletados 
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e uma apresentação dos materiais obtidos. 

 O capítulo 2 terá como título “O público e o privado na saúde no Brasil”, e seu 

objetivo em primeiro momento é caracterizar os conceitos do público e do privado a 

partir da concepção de Estado e como estes se configuraram ao longo da história. 

Nesse sentido, após a breve historicização dos conceitos, pretende-se apresentar 

uma interlocução mais crítica sobre o Estado e as relações que emergem a partir do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. Com isso, mais adiante será 

abordado sobre como esses conceitos se constituíram frente a realidade brasileira e 

como o público e o privado se situam na saúde no Brasil. 

 O capítulo 3 terá como título “A pandemia de COVID-19 e seus reflexos no setor 

público e no setor privado da saúde no Brasil”. Neste capítulo em primeiro momento 

serão feitas considerações sobre a pandemia de COVID-19 no Brasil, como ela 

emergiu no país, serão apresentados também algumas estimativas e estudos sobre 

as condições advindas com seu desenvolvimento. Em seguida, será feita uma 

caracterização dos materiais bibliográficos coletados e mais adiante, será abordado 

como foi o atendimento oferecido pelos serviços público e privado de saúde, as 

principais medidas adotadas pelo governo e uma abordagem sobre os números de 

leitos de UTI disponíveis no SUS e no setor privado. 

 Por fim, nas considerações finais serão situados os principais debates 

abordados no transcorrer do trabalho, retomando desde o ponto de partida sobre as 

concepções que se tinham sobre público, privado e Estado, e como se deu o 

desenvolvimento deste com o passar dos tempos a partir de uma concepção mais 

crítica. Em sequência, será retomado como essas circunstâncias se deram na 

realidade brasileira e também nos serviços de saúde com a emersão da pandemia de 

COVID-19 no Brasil. Diante disso serão trazidos os principais resultados obtidos para 

cada eixo proposto para a pesquisa. 
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2 O PÚBLICO E O PRIVADO NA SAÚDE NO BRASIL 

 No presente capítulo, em primeiro momento será feita uma abordagem sobre o 

campo histórico em que são formuladas as noções sobre os termos público e privado, 

quais eram as principais concepções que se tinham em tempos passados, quais os 

caminhos percorridos e os novos aspectos adquiridos sobre os conceitos. Assim, ao 

decorrer do capítulo será feita uma abordagem sobre a concepção de Estado Moderno 

e como este se situou com o passar do tempo. 

 A partir dos entendimentos sobre Estado Moderno serão constatadas as 

profundas modificações que ocorreram em virtude do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, sendo o Estado para este sistema fundamental para sua 

preservação e manutenção. 

 Nesse sentido, serão problematizadas as formulações sobre o público e o 

privado no Brasil, demarcando mais especificamente o século XX. E a partir desses 

entendimentos será feita uma reflexão sobre como se configura a relação público e 

privado na saúde no Brasil, buscando compreender como se caracteriza a 

complementaridade do setor privado no Sistema Único de Saúde. 

 

2.1 APROXIMAÇÕES ACERCA DO PÚBLICO E DO PRIVADO 

Com o objetivo de compreender de maneira mais precisa esses conceitos, é 

necessário remeter a alguns momentos históricos pelos quais foram formulados os 

entendimentos sobre o público e o privado ao longo dos séculos. Assim, de acordo 

com as concepções trazidas por Romano (2005) em seus escritos, a ideia do público 

emerge no contexto do século XVIII, sendo nesse período concedido ao Estado o 

poder para mediar as políticas a serem exercidas pela sociedade, e a partir do século 

XX acontecendo uma ampliação desse conceito não sendo mais relacionado apenas 

ao Estado, sendo ampliado para outras esferas da sociedade civil como, por exemplo, 

a imprensa e as universidades. 

De acordo com o mesmo autor, tanto o Estado quanto a Igreja se constituíram 

no final do feudalismo, ambos desenvolvendo-se como organizações burocráticas. A 

Igreja define-se como modelo de padrões jurídicos, de moral e de ética para o Estado, 

sendo este o concorrente político da Igreja. Entende-se a Igreja como uma 
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organização privada, no sentido de que cobrava valores (dízimo) de seus seguidores 

e repassava impostos para o Estado. Essas duas organizações, desde suas 

constituições travavam embates devido a questões econômicas, em que dízimos, 

doações de bens materiais dos fiéis, etc., recebidos pela Igreja eram desejados pelo 

Estado. 

Estado e Igreja impunham padrões de comportamentos e regras ao povo, e, de 

acordo com Romano (2005, p. 28) “Como o Cristo, o fisco pode ser dito onipresente 

no tempo e no espaço, sendo a fonte de vida do corpo inteiro do Estado. Ele é mesmo 

similar, em vários autores (citados por Kantorowicz) ao estômago no ‘corpo’ estatal”. 

O autor faz acima, uma comparação com a concepção da Igreja de que “Cristo 

é onipresente”, isto é, está presente em todos os lugares da sociedade, e com a 

concepção do Estado de que o fisco (impostos) é onipresente, ou seja, em todas as 

partes e em todos os tempos serão cobrados impostos de todas as pessoas, sendo o 

fisco o “estômago” estatal, isto é, os impostos que mantém o Estado vivo, e sem esses 

impostos o Estado não iria possuir meios para se sustentar. 

Sendo assim, o autor traz também que o Estado passa cada vez mais 

necessitar conhecer seu território e sua população, exercendo sobre ela cada vez 

mais controle, no intuito de cobrar impostos cada vez maiores de todos os indivíduos 

daquele território, sem exceção. A cobrança de cada vez maiores taxas da Igreja pelo 

Estado produziram ainda mais graves rupturas entre essas duas organizações. 

Romano (2005) expõe ainda que, para que se possa compreender de maneira 

mais abrangente as divergências entre o público e o privado é necessário conhecer a 

história de constituição do Estado. O autor pontua que existem pelo menos três 

formulações teóricas que tratam a respeito da constituição de Estado, que são, 

 

A primeira, de fundamento marxista ou hegeliano, afirma o Estado 
como fonte de universalização da vida ética nacional. O Estado possui 
os três monopólios que definem toda política pública. O da força, da 
norma jurídica e o da extração de parte do excedente econômico, com 
os impostos (ROMANO, 2005, p. 23). 
 

Já na segunda concepção sobre Estado, Romano (2005, p. 24) indica que “[...] 

teve como representante teórico o pensamento de Michel Foucault [...]”, e se definiu 

no século XX. Nessa formulação não há o entendimento de que o Estado seria “a 

universalização do público” (p. 24), não existiria “a macro-realidade” (p. 24), pois o 

poder do Estado seria algo fracionado, algo que se efetiva em “campos micrológicos” 
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(p. 24). E ainda, 

 

Em vez da macrofísica do poder “marxista, hegeliana, positivista ou 
mesmo liberal” propõe-se a microfísica, na qual são estabelecidas 
formas de controle como a família, o hospital, etc. Nesta segunda 
perspectiva, a ideia do público dilui-se e corresponde a situações 
rapsódicas, parcelares, nela se procura escapar das perguntas sobre 
os problemas macrológicos como a violência do Estado, do terrorismo 
do Estado, etc. [...] alguns seguidores mais radicais de Foucault 
chegam a dizer que não existe “o” Estado, pois este seria uma espécie 
de ser imaginário (ROMANO, 2005, p. 24). 
 

Em relação a terceira perspectiva acerca da instituição estatal, tem-se a 

proposta de J. Habermas, que faz uma releitura da teoria macrológica do Estado. 

Assim sendo, 

 

A proposta de Habermas liga-se à universalização trazida pelo século 
XVIII e não por acaso um dos autores mais frequentados por ele é 
Immanuel Kant, sobre tudo nas distinções entre o público e o privado 
apresentadas pelo filósofo crítico. Existiu portanto no século XX uma 
recuperação da universalidade não mais colocando apenas no Estado 
a universalização do público mas centrando-a na opinião pública, em 
instituições disseminadas na sociedade civil ou no próprio organismo 
político, como a imprensa, a universidade, etc. (ROMANO, 2005, p. 
24). 
 

Para além disso, Romano (2005) menciona o autor Ernest Kantorowicz, que 

demonstra que alguns pontos essenciais na formulação do Estado e do mundo político 

foram trazidos de representações religiosas. “Em primeiro lugar, a própria ideia do 

Estado como um corpo, à semelhança do corpo eclesiástico. [...] Este corpo místico 

da igreja torna-se o modelo do corpo místico da república laica” (ROMANO, 2005, p. 

27-28). 

 Ainda, nessa mesma perspectiva o autor Pereira (2004) busca expressar suas 

concepções sobre a origem do Estado Moderno, problematizando-o nas direções, 

liberal e neoliberal, fazendo ainda uma alusão com conceito de liberdade. 

 Pereira (2004), traz que a ideia que se tem de Estado nos dias atuais é algo 

recente e seus aspectos/atributos são palco de inúmeras divergências entre as teorias 

desenvolvidas por pensadores que buscam analisá-lo. Dessa forma, tem-se a defesa 

por parte desses pensadores de que nessa perspectiva liberal o pleno 

desenvolvimento da economia e da sociedade se dará apenas por meio desse 

liberalismo tido como elemento fundamental e único na garantia dessa liberdade, com 

o discurso que as outras concepções/correntes de mundo não são fundamentadas 
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nela. 

 O Estado moderno surge da transformação do feudalismo, uma organização 

social, política e cultural, que tinha como princípio o regime de servidão, o ser humano 

era explorado no trabalho rural por um senhor feudal, tal corrente predominou na 

Europa em meados dos séculos V e XV (Idade Média). 

 Neste período transitório surgem mudanças radicais para o Estado, sociedade 

e para economia, tais mudanças partiram de sujeitos, pessoas tidas como liberais 

integrantes de um grupo que defendia a liberdade, um mundo novo, em que existia 

possibilidades do livre mercado para produzir e comercializar mercadorias com a 

finalidade de gerar um acúmulo de capital, e não bens necessários para produção e 

reprodução social. 

 Sendo assim, sobre a origem do Estado Moderno, Pereira (2004) traz ainda 

que, 

 

Os juristas, principalmente os positivistas, tendem a conceber o 
Estado em sua forma reducionista e limitada, enfatizando muitas 
vezes apenas seus componentes jurídicos. Normalmente concebem o 
Estado “como a ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem 
comum de um povo situado em um determinado território” (DALLARI, 
1972, p. 104), ou como uma “organização política sob a qual vive o 
homem moderno...caracterizando-se por ser a resultante de um povo 
vivendo sobre um território delimitado e governado por leis que se 
fundam, não sobrepujado por nenhum outro externamente e supremo 
internamente” (BASTOS apud PEREIRA, 2004, p. 14). 
 

Para além disso, Pereira (2004), apresenta ainda que essas definições jurídicas 

geralmente são divididas em duas correntes, em que, 

 

A primeira prioriza a compreensão do Estado como um agrupamento 
humano organizado em um determinado espaço (território), enquanto 
a segunda prioriza a organização normativa do Estado. Nessas 
correntes do pensamento priorizam-se sempre os elementos 
constitutivos do Estado, ou seja, o povo, o território e o governo 
(PEREIRA, 2004, p. 14). 
 

A partir disso, Pereira (2004) considera os aspectos dessa análise limitados, 

mais precisamente a respeito do que se tem sobre as origens do Estado. Porém, em 

relação a essas concepções o autor diz que nem todos os juristas possuem 

concepções limitadas sobre elas. Dessa forma, considera que é algo muito complexo 

buscar compreender com precisão a gênese do Estado Moderno devido a inúmeras 

causas como, por exemplo, a imprecisão sobre a “[...] própria compreensão do que 
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seja esse Estado Moderno” (PEREIRA, 2004, p. 15). 

Nos estudos de Rodee et al. (1977), algo que contribuiu para o surgimento do 

Estado e do Governo foram as guerras e as conquistas em determinados territórios, 

e, considera que por meio de vários componentes como, por exemplo, componentes 

econômicos, culturais, militares, dentre outros, é que o Estado se constitui. E que para 

ser considerado Estado, deve possuir “quatro elementos essenciais: povo, território, 

governo e soberania (ou independência)” (RODEE et al., 1977, p. 35). 

Diante disso, tendo a intenção de apresentar uma interlocução mais crítica 

sobre o Estado e os elementos que o permeiam, Netto (1996) realiza um debate 

fazendo uma alusão histórico-crítica no período de transição do capitalismo 

concorrencial para o chamado “capitalismo dos monopólios1” (NETTO, 1996, p. 15), 

demonstrando ainda, segundo estudos de outros grandes pensadores que esse 

acontecimento apontado como sendo algo que possui uma abrangência global, 

“tornou-se conhecido como o estágio imperialista” (NETTO, 1996, p. 15). 

Neste sentido, com essa nova caracterização que o capitalismo adquire, ou 

seja, a fase monopolista, todos os processos de contradições, exploração, alienação, 

entre outros, são incorporados/recolocados de maneira mais repressiva e intensa pelo 

ordenamento da burguesia. E ainda, segundo Netto (1996), todos esses processos de 

transição/modificação do capitalismo acabou alterando todas as estruturas da 

sociedade burguesa, sendo desenvolvidos meios pelos quais ele possa ser 

fortalecido/apoiado cada vez mais, buscando ainda, formas para que as críticas e os 

aspectos negativos que recebe acabem sendo considerados como algo 

divergente/antagônico. 

Com isso, Netto (1996) destaca algo que é de grande importância para a 

compreensão do desenvolvimento dessa fase monopólica e considera como principal 

objetivo dessa organização “o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle 

dos mercados” (NETTO, 1996, p. 16). E, para que isso seja efetivado é necessário 

ainda seguir um conjunto de princípios destacados pelo autor, porém, não cabem 

destaca-los aqui neste momento para o debate. 

Dessa forma, o capitalismo monopolista nessa trajetória em que busca criar 

 
1. O capitalismo monopolista, como conceito, é empregado por diversos autores. Embora haja 
diferenças pontuais entre as definições de cada um para o conceito, a definição geral, e mais simples, 
presente em todos eles é a de que o capitalismo monopolista corresponde a um sistema em que a 
centralização e concentração de capital faz com que empresas monopolistas tenham o poder de 
influenciar e dominar o mercado (BARAN; SWEEZY apud JOSÉ; GAMBI, 2015, p. 36). 
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meios para o seu pleno desenvolvimento e ascensão, segundo Netto (1996, p. 20) 

“conduz ao ápice a contradição elementar entre a socialização da produção e a 

apropriação privada: internacionalizada a produção, grupos de monopólios controlam-

na por cima de povos e Estados”. Contudo, o autor apresenta que existem vários 

embates nesse processo, devido ainda, ao desenvolvimento/inserção de novas 

tecnologias. Sobre essas circunstâncias o autor evidencia ainda que, 

 

O mais significativo, contudo, é que a solução monopolista – a 
maximização dos lucros pelo controle dos mercados – é 
imanentemente problemática: pelos próprios mecanismos novos que 
deflagra, ao cabo de um certo nível de desenvolvimento, é vítima dos 
constrangimentos inerentes à acumulação e à valorização capitalistas. 
Assim, para efetivar-se com chance de êxito, ela demanda 
mecanismos de intervenção extra-econômicos. Daí a 
refuncionalização e o redimensionamento da instância por excelência 
do poder extra-econômico, o Estado (NETTO, 1996, p. 20). 
 

Em vista disso, é possível compreender que esse capitalismo de monopólios 

como é referenciado por Netto (1996), busca se apropriar do Estado de modo mais 

absoluto, ou seja, do poder que ele detém, sendo um meio no qual a burguesia se 

utiliza para poder firmar seus interesses e intervir nas questões econômicas de 

maneira mais efetiva. Netto (1996, p. 20), manifesta ainda que “Nada é mais estranho 

ao desenvolvimento do capitalismo do que um Estado ‘árbitro’”. 

O Estado, em primeiro momento, mais precisamente na fase concorrencial, não 

atuara de forma tão profunda como no estágio monopólico. Só intervia de forma 

externa e em momentos primordiais tidos como emergenciais. Já na conhecida 

conjuntura monopolista do capitalismo a intervenção do Estado, segundo Netto (1996, 

p. 21) “incide na organização e na dinâmica econômicas desde dentro, e de forma 

contínua e sistemática”. E, sobre essa conjuntura monopolista o autor evidencia que 

em relação as atribuições políticas pertencentes ao Estado correlacionam-se 

associadamente práticas econômicas.  

Esta intervenção que é atribuída ao Estado no capitalismo monopolista, é de 

extrema importância para que os interesses econômicos sejam garantidos, tendo 

como objetivo vital a incessante a busca por lucros. Nesse quesito, o poder que o 

Estado detém é de suma importância na manutenção das funções tanto econômicas 

quanto políticas. 

Assim, segundo as concepções expressas por Netto (1996), compreende-se 

que essa intervenção estatal voltada aos interesses dos monopólios possui maiores 
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atributos na esfera estratégica, na qual, o Estado atua de forma direta e indireta, sendo 

“um instrumento de organização da economia, operando notadamente como um 

administrador dos ciclos de crise” (NETTO, 1996, p. 22). Logo, fica evidente a 

apropriação que o capitalismo monopolista possui sob o Estado, e fica nítido ainda 

que nesse processo as organizações privadas desenvolvem relações com 

organizações de cunho estatal. Consequentemente, em vista dessas relações que são 

estabelecidas nesses processos em que os interesses dos monopólios são 

materializados/concretizados é considerável destacar a assertiva de Netto (1996), na 

qual ele expressa que, 

 

o Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no nível das suas 
finalidades econômicas, o ‘comitê executivo’ da burguesia monopolista 
– opera para propiciar o conjunto de condições necessárias à 
acumulação e a valorização do capital monopolista (NETTO, 1996, p. 
22). 
 

Nessa reformulação surgida na transição do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista, a intervenção estatal é designada para além da preservação 

da propriedade privada, dessa forma, designa papel intrínseco no 

controle/manutenção da força de trabalho (trabalhadores). Nesse processo, para além 

da afirmação de Netto (1996) de que o Estado burguês desenvolve estratégias de 

transferências de recursos que foram produzidos socialmente, e/ou que deveriam ser 

de caráter público, acabam sendo transferidos e apropriados pelos monopólios. E para 

além disso, nessa conjuntura monopólica do capitalismo e as características que são 

atribuídas ao Estado nesta circunstância, o mesmo tem a responsabilidade de fazer 

com que a força de trabalho seja mantida apta para realizar os interesses 

monopólicos/burgueses. 

Nas especificidades do capitalismo monopolista, ainda, segundo o mesmo 

autor, em que o Estado é norteado para realizar as necessidades da burguesia, 

acabam sendo gerados os conflitos entre interesses, por um lado a classe 

trabalhadora/subalternizada (e o exército industrial de reserva) reivindicando por 

melhores condições de trabalho, melhores condições econômico-sociais, condições 

necessárias para sua subsistência entre outras, e por outro lado, os 

monopolistas/burgueses desenvolvendo estratégias para aumentar cotidianamente 

sua incessante busca por lucros e dominação, sendo que para isso é necessário que 

eles enxuguem ao máximo os custos com mão-de-obra/trabalhadores o que faz com 
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que as necessidades desses indivíduos não sejam sanadas de forma integral (além 

dos indivíduos que encontram-se fora do mercado de trabalho) e acabam por 

necessitarem de maiores condições para manterem sua subsistência de vida, o que 

acaba fazendo desse processo um grande espaço de tensões. Logo, o Estado é 

requisitado pela burguesia/monopólios para desenvolver meios para amenizar essas 

tensões, com a finalidade de proteger/amparar a classe dominante e frear esses 

tensionamentos existentes. Assim, uma das formas que o Estado desenvolve para 

amenizar essas ocorrências, que passaram a ser denominadas como “questão 

social”2, são as políticas sociais. 

Sobre esse quesito, tratando de maneira breve sua estruturação e surgimento, 

ainda segundo as considerações trazidas por Netto (1996), só existem políticas 

sociais devido o desenvolvimento do capitalismo monopolista e vice-versa. Ou seja, 

na fase monopolista do capital as políticas sociais são de extrema importância para a 

manutenção e preservação desse sistema econômico, e ao mesmo tempo, as 

políticas sociais também são de extrema importância para “conceder” os mínimos 

sociais para a classe trabalhadora, (para mantê-la controlada e apta para o trabalho) 

por esse motivo muitos autores caracterizam as políticas sociais como sendo 

contraditórias, ou nas definições de Netto (1996, p. 27) “[...] a funcionalidade essencial 

da política social no Estado burguês no capitalismo monopolista se expressa nos 

processos referentes à preservação e ao controle da força de trabalho [...]”, e ainda, 

“[...] o peso destas políticas sociais é evidente, no sentido de assegurar as condições 

adequadas ao desenvolvimento monopolista” (NETTO, 1996, p. 27). 

Nesta angulação, segundo Behring e Boschetti (2016) não se tem com exatidão 

o período de surgimento3 do que se tem por política social. Contudo, é importante 

 
2. “Por ‘questão social’, no sentido universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas 
políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no curso da constituição da 
sociedade capitalista. Assim, a ‘questão social’ está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o 
capital e o trabalho” (FILHO apud NETTO, 1996, p. 13). Ou, nas palavras de um profissional de Serviço 
Social: “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO apud NETTO, 1996, p. 
13).  
3. Como pontuam as autoras Behring e Boschetti (2016, p. 47) “Não se pode indicar com precisão um 
período específico do surgimento das primeiras iniciativas reconhecíveis de políticas sociais, pois, como 
processo social, elas se gestaram na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a 
Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem é 
comumente relacionada aos movimentos de massa social-democratas e ao estabelecimento dos 
Estados-nação na Europa ocidental do final do século XIX (PIERSON apud BEHRING; BOSCHETTI, 
2016, p. 47), mas sua generalização situa-se na passagem do capitalismo concorrencial para o 
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destacar que seu início está atrelado com o desenvolvimento/ascensão do 

capitalismo, mais precisamente na transição do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista, como já citado anteriormente, no processo em que o Estado 

começa a intervir de maneira mais profunda nas questões econômicas/sociais. 

As autoras Behring e Boschetti (2016), expõe ainda que, no início do 

desenvolvimento do sistema capitalista (ou sociedades pré-capitalistas como elas 

apresentam), esse sistema só intervia em algumas decorrências sociais apenas para 

“manter a ordem social e punir a vagabundagem” (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 

47). 

Mais adiante, outro quesito de grande importância que Netto (1996) discute é 

em relação a intervenção do Estado no que diz respeito a questão social.  O autor 

defende que essa intervenção que o Estado exerce sobre a questão social acaba 

“fragmentando-a e parcializando-a” (NETTO, 1996, p. 28). E, o principal motivo para 

esse tratamento sobre a questão social é fazer com que ela seja compreendida como 

meros problemas particulares/naturais, para que não seja compreendido que todos os 

problemas decorrentes, ou seja, as expressões da questão social (pobreza, 

desemprego, fome, violência, desigualdades, entre outras) ocorrem devido à “relação 

capital/trabalho” (NETTO, 1996, p. 28). Se essas ocorrências fossem tratadas pelo 

Estado na totalidade, levando em consideração que essas expressões da questão 

social são decorrentes devido ao modo de produção capitalista acabaria se tornando 

uma ameaça ao ordenamento burguês. 

No entanto, Netto (1996) destaca que, como citado anteriormente, as políticas 

sociais não foram apenas implantadas pelo Estado como uma estratégia para coagir 

e controlar os trabalhadores. É considerável apontar que, mesmo nesse espaço de 

contradição que permeia as políticas sociais é de grande valia evidenciar a extrema 

importância da participação da classe trabalhadora/operária nesse processo. As 

políticas sociais no sentido de proteção das classes subalternizadas foram efetivadas 

devido as reivindicações e a capacidade que a classe trabalhadora possui, ou nas 

palavras de Netto (1996, p. 29) “Não há dúvidas de que as políticas sociais decorrem 

fundamentalmente da capacidade de mobilização e organização da classe operária e 

do conjunto dos trabalhadores”. Porém, levando em consideração a sociabilidade 

burguesa e o Estado, esse processo de conquistas da classe trabalhadora por 

 
monopolista, em especial na sua fase tardia, após a Segunda Guerra Mundial (pós-1945).  
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mínimos sociais ocorre muito lentamente, com passos e descompassos, tendo como 

base os anseios do Estado apropriado pelo capital, que diante das mobilizações e 

reivindicações da classe trabalhadora, hora avança, hora recua, buscando sempre 

manter a estabilidade e proteção dos monopólios/burguesia. 

Diante disso, considerando a apreensão dessas informações e das atribuições 

destituídas para o Estado a partir do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, no próximo item será abordada a realidade brasileira a partir de alguns 

momentos históricos. 

 

2.2 O PÚBLICO E O PRIVADO NO BRASIL: BREVES APONTAMENTOS 

No que concerne à extensão pela qual perpassa os conteúdos produzidos 

sobre essa temática, para fins deste trabalho, optou-se por demarcar o século XX para 

realizar as aproximações sobre o público e privado no Brasil, mesmo reconhecendo 

sua presença em momentos anteriores de forma marcante no país. 

Em conformidade ao tema, tem-se as conceituações realizadas por Sader 

(2005), nas quais ele indica o nascimento de uma esfera pública inscrita no Estado 

entre 1930 e 1964 no Brasil, em que fenômenos como concursos públicos, servidores 

públicos, sistema de previdência social, ministérios sociais, e de algumas políticas 

sociais surgem no cenário brasileiro. Já, após 1964, durante o regime militar, “O 

público se enfraquecia e se fortalecia o aspecto mercantil do Estado — de 

financiamento à acumulação privada, do grande capital privado nacional e 

internacional” (SADER, 2005, p. 50), ou seja, passa-se de um Estado financiador das 

instituições e serviços públicos destinados a coletividade para um Estado com caráter 

de mercado, que objetiva a obtenção de recursos financeiros. O autor também destaca 

que as grandes conquistas democráticas no Brasil após o período ditatorial se deram 

em espaços públicos, e ainda apresenta que “o Estado não é, por definição, nem 

público nem privado. Ele é um espaço de disputa entre os dois” (SADER, 2005, p. 52). 

O autor acima referenciado, expõe que paralelamente a esses entendimentos 

surge uma categoria nova na sociedade, o terceiro setor, que tem como exemplo as 

ONGs, que se caracterizam como entidades não vinculadas ao Estado, mas ao 

mesmo tempo também não-lucrativas. 

Com isso, ainda sobre esse quesito, Soares (2005) evidencia o público e o 
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privado tendo como objetivo realizar uma análise relacionada a questão social 

brasileira. Assim, sua análise parte da concepção de alguns elementos que são 

recorrentes no discurso em âmbitos internacionais em tempos não muito distantes. 

Desse modo, Soares (2005), dialoga sobre o neoliberalismo4 defendendo que este 

entende a intervenção do Estado na questão social como sendo algo “prejudicial” 

(SOARES, 2005, p. 58) e que deve ser substituído por “mecanismos societários” 

(SOARES, 2005, p. 58), isto é, a própria sociedade se organiza na tentativa de 

resolver demandas sociais, como o desenvolvimento e criação de ONGs e ações 

filantrópicas, por exemplo. 

Soares (2005, p. 60), expõe que no modelo neoliberal, 

 

[...] os critérios públicos são substituídos por critérios privados de 
organização e de acesso a bens e serviços sociais. A filantropia 
substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. A ajuda 
individual substitui a solidariedade coletiva. O emergencial e o 
provisório substituem o permanente. As micro-soluções substituem as 
políticas públicas. O local substitui o regional e o nacional. É o reinado 
do minimalismo no social para enfrentar a globalização no econômico. 
Globalização só para o grande capital. Do trabalho e da pobreza, cada 
um que cuide do seu como puder. De preferência com um Estado forte 
para sustentar o sistema financeiro e falido para cuidar do social. 
 

A autora também informa sobre novas formas de privatização do Estado que 

foram sendo constituídas/nomeadas como “reformas” (SOARES, 2005, p. 61) em que 

alegava-se estar modernizando o Estado. Um exemplo foram algumas formas de 

flexibilização do trabalho dos funcionários públicos em que se ampliou “de forma 

assustadora os mecanismos de terceirização na contratação de pessoal” (SOARES, 

2005, p. 61). E também, “Sob o argumento de que o Estado é ineficiente, corrupto e 

custa caro, se promovem ‘reformas’ que na verdade desmontam o aparato público 

sem que os seus problemas reais tenham sido resolvidos” (SOARES, 2005, p. 62). 

A autora ainda complementa sobre a reforma do Estado em que havia o ideário 

de que para corrigir imperfeições existentes o movimento a ser realizado seria “[...] a 

transferência para o setor privado das atividades que poderiam ser ‘controladas pelo 

mercado’. Isso seria feito mediante a privatização — direta e indireta — e da 

 
4 Sobre o termo neoliberalismo: “O pensamento neoliberal surgiu pouco depois da Segunda guerra 
mundial, como oposição crítica ao pensamento intervencionista (Keynesiano) que se consolidava nas 
práticas políticas dos governos norte-americano e europeu. Essa reação teórica e política se 
fundamenta na contribuição do economista austríaco Friedrich Hayek, que no livro “O Caminho da 
Servidão” de 1944, atacava veementemente toda e qualquer intervenção do governo na economia”. 
(PEREIRA, 2004, p. 18). 



30 

descentralização” (SOARES, 2005, p. 67). E ainda, 

 

No movimento de privatização estavam incluídas todas as estatais — 
sem nenhum tipo de distinção entre elas nem uma caracterização 
delas como papel estratégico do Estado no desenvolvimento nacional. 
A descentralização de serviços (sociais) de educação, saúde, cultura 
e pesquisa científica seria feito por meio da transferência da sua 
execução a um setor “público não-estatal”, (SOARES, 2005, p. 67). 
 

A reforma estatal que caracterizou o desmonte dos mecanismos de proteção 

social que já eram frágeis, segundo Soares (2005), 

 

Levou “[...] a escolhas que assumem um caráter trágico ao eleger 
apenas soluções tópicas ou emergenciais para os problemas sociais”, 
em que encontra-se um cenário social brasileiro em crescente 
ampliação das desigualdades sociais “[...] com uma pauperização 
generalizada da população”, (SOARES, 2005, p. 71). 
 

Diante do discurso de reforma do Estado e de que seu alcance deveria ser 

diminuído em alguns âmbitos e aumentado em outros, entende-se que esse alcance 

estatal possui pontos estratégicos e que favorecem certos setores da sociedade, 

como pode ser observado, 

 

Portanto, apesar do discurso de que o Estado deve “se retirar do 
econômico e permanecer no social”, a realidade é inversa. Trata-se de 
reformular o Estado, retirando-o de algumas áreas (da “mão esquerda” 
do Estado) e reforçando-o em outras (a “mão direita”). Para que as 
medidas de ajuste e as reformas sejam implementadas é preciso que 
o próprio Estado garanta recursos financeiros e poder aos novos 
setores “estratégicos” para o capitalismo, como o setor financeiro. O 
Estado é absolutamente necessário para desregulamentar a economia 
e flexibilizar as relações de trabalho. É o Estado que garante a tão 
almejada estabilização econômica, suposta preliminar para um futuro 
crescimento e uma futura, cada vez mais remota, distribuição da 
riqueza. E, finalmente, é também o Estado que patrocina e executa as 
famosas “reformas” consideradas “indispensáveis”, emprestando-lhes 
caráter mágico e infalível na solução de todos nossos problemas. 
(SOARES, 2005, p. 74). 
 

Setores de proteção social foram privatizados sob o argumento de que eram 

“rentáveis” (SOARES, 2005, p. 75) e de que preservariam verbas do Estado5 que após 

seriam direcionadas para atender os mais pobres, porém o resultado foi a instauração 

 
5 É possível ter mais informações consultando esse documento do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado (MARE): 
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno08.pdf. 
(BRASÍLIA-DF, 1977). 
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de um Estado “mínimo” para os pobres, como expõe Soares (2005, p. 75). 

Nessa mesma perspectiva, Campos (2005) expõe que essa discussão entre 

público e privado ainda não está plenamente elucidada, mesmo possuindo 

normatizações e leis que envolvem essa temática ainda é insuficiente tendo em vista 

a grande abrangência quando se é referido ao conceito de saúde. Ainda, Campos 

(2005) destaca que essas questões relacionadas ao público-privado nos dias atuais 

acabam sendo resolvidas mediante a terceirização de serviços, com o 

desenvolvimento das Organizações da Sociedade Civil (OSC), em que o Estado 

começa a repassar sua responsabilidade para que os próprios indivíduos de uma 

determinada sociedade se organizem para solucionar os problemas decorrentes. 

Diante disso, o autor procura fazer uma reflexão sobre o significado e distinção 

entre os termos público, privado e estatal, que muitas vezes passam despercebidos 

até mesmo por intelectuais/trabalhadores da saúde, o que pode acabar construindo 

significados “antagônicos” que não pertencem a essas esferas. Diante dessa 

problemática, Campos (2005) apresenta que, 

 

Na tese sustento que o par dialético, o par oposto de público é o 
caráter particular. O público refere-se ao caráter de projetos e 
programas de uma organização que abrangem interesses coletivos, 
funcionam de acordo e em consonância ao bem-estar coletivo. Por 
outro lado o seu funcionamento seria particular quando se dirige a 
alguns sujeitos individuais. Agora, o privado se opõe ao estatal, indica 
o caráter da propriedade e a forma de organização. São organizações 
privadas as que atuam no mercado e as privadas filantrópicas ou 
mesmo comunitárias. Já a propriedade estatal pode ocorrer mediante 
a administração direta, diretamente gerenciada pelo governo, pelas 
autarquias, fundações públicas e empresas públicas. (CAMPOS, 
2005, p. 90-91). 
 

Dessa forma, ao compreender as ideias expostas por Campos (2005) entende-

se ainda que podem existir mais formas de organização “além do par oposto o público-

particular e o estatal-privado seria necessário introduzir um terceiro elemento 

lacaniano, que é o governo” (CAMPOS, 2005, p. 91). 

Dentro dessas distinções, Campos (2005) defende que é necessário 

compreender qual é a característica pública em relação as ações estatais. Ainda 

considera que “para um conjunto de pessoas que tem valores mais solidários [...] 

sendo algo público está bem e em oposição, sendo privado haveria sempre algum 

problema” (CAMPOS, 2005, p. 91-92). 

Contudo, Campos (2005) diz que não é possível que os indivíduos de uma 
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sociedade consigam viver sem os espaços particulares. Ele diz que determinadas 

dimensões públicas são melhores se forem tratadas em âmbitos particulares, como 

cita o exemplo da “dimensão da sexualidade e das normas” (CAMPOS, 2005, p. 92) 

no campo da saúde. Ainda expõe que relacionado a esse campo da saúde, a relação, 

por exemplo, de um usuário desse sistema e a equipe dos profissionais/médicos se 

forem pensadas no plano do particular tenderiam a ser resolvidas de maneira mais 

eficiente, dessa forma, não condena a ideia de que o particular sempre é concebido 

como um problema, tendo em vista que em determinadas ocasiões tem uma função 

necessária. 

Campos (2005) afirma que não é possível haver o público em estado absoluto, 

nem mesmo sendo um “projeto público” (CAMPOS, 2005, p. 92), pelo fato de que esse 

projeto em algum momento representa “interesses particulares” (CAMPOS, 2005, p. 

92). E, mesmo propostas que foram criadas e voltadas para determinados grupos 

específicos de uma sociedade, ou seja, algo de interesse público, possuem algum 

nível de interesse particular. Ainda, sobre isso Campos (2005) apresenta que, 

 

Não existe nenhuma política pública, nenhuma instituição chamada 
pública, que não faça o que Antônio Gramsci chamada de uma certa 
composição de um bloco histórico que representa um conjunto de 
interesses particulares que, pela composição de força, cria um certo 
amálgama, um certo mosaico, uma certa síntese que passa a ser 
apresentada como sendo o interesse público. (CAMPOS, 2005, p. 92). 

 

Sendo assim, Campos (2005) reafirma a ideia de que é necessário investigar 

quais os interesses particulares existem “por trás” de políticas públicas, mesmo sendo 

essas consideradas como universais. É necessário ainda, avaliar essas organizações 

estatais para saber de fato se estão exercendo sua atribuição/função pública. 

Mais adiante, em relação ao setor estatal considerado segundo Campos (2005) 

o mais problemático, há uma ausência de estratégias para enfrentar esses problemas 

que acabam sendo contornados, ainda, devido ao fato de que de uns tempos para cá 

tem-se o discurso do Estado mínimo no qual ele acaba se afastando dessas questões, 

como no caso da saúde pública. 

Em síntese, com ênfase nos diversos entendimentos apresentados sobre o 

debate, fica evidente que as formulações sobre o público, privado e sobre o Estado 

possui uma vasta dimensão. Desse modo, não se teve a pretensão de esgotar a 

discussão a respeito do que é o Estado nem sobre sua formação nas mais diferentes 
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perspectivas, tendo ainda, a consideração que o debate sobre o público e o privado 

perpassa a própria constituição do Estado e suas matrizes ideológicas. 

Em vista disso, considera-se relevante destacar para o prosseguimento desse 

estudo, as várias formas que os conceitos público, privado e principalmente o conceito 

de Estado foram adquirindo durante o processo de desenvolvimento das sociedades, 

principalmente, como destacado anteriormente, com a expansão e desenvolvimento 

do modo de produção capitalista, que passa a ser o regulador das relações sociais, 

políticas e ideológicas. Ainda, neste processo, conseguindo apropriar-se do Estado, 

ampliando e reforçando meios para satisfazer seus interesses. 

Tendo isso em evidência, considerando as relações que emergem a partir 

desse processo, e também as transformações ocorridas na sociedade e no Estado, 

paralelamente com o avanço do capitalismo, é oportuno considerar importante essas 

associações para o debate que seguirá adiante, sobre como essas circunstâncias 

estão refletidas na saúde no Brasil. 

 

2.3 A RELAÇÃO PÚBLICO E PRIVADO NA SAÚDE BRASILEIRA 

Tendo para esse debate o século XX como ponto de partida, considera-se que 

a saúde no Brasil é marcada por projetos distintos. Contudo, para se tratar mais 

especificamente da saúde brasileira é necessário fazer alguns apontamentos sobre a 

seguridade social e como ela se dá no país. 

Diante disso, é importante destacar que de acordo com Fleury (2008), o 

desenvolvimento das políticas sociais no Brasil se deram no início do século XX, 

fazendo parte de uma espécie de proteção social que vigorou por mais ou menos 80 

anos, sendo alterada apenas com o advento da Constituição Federal de 1988. Assim, 

em conformidade com a autora, até o final da década de 1980 o sistema de proteção 

social brasileiro era composto por um modelo de seguro social na área da Previdência, 

incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para pessoas que não 

possuíam vínculos formais de trabalho. Assim, a autora aponta ainda que, 

 

Ambos os sistemas foram organizados e consolidados entre as 
décadas de 1930 e 1940, como parte do processo mais geral de 
construção do Estado moderno, intervencionista e centralizador, após 
a revolução de 1930. Datam dessa época a criação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões (IAPs) em substituição às Caixas de 
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Aposentadorias e Pensões (CAPs), a Legião Brasileira de Assistência 
(LBA), o Ministério da Educação e Saúde e o Serviço Especial de 
Saúde Pública (Sesp). (FLEURY, 2008, p. 64). 
 

Assim, essas entidades eram controladas pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social, “que no período militar teve duas instituições que se ocuparam da 

saúde: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966 e substituído 

em 1974 pelo Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps)” 

(MATHIAS, 2017, p. 6). 

Com isso, Fleury (2008) busca apresentar ainda, as diferenças entre o modelo 

que se tinha para Previdência e o modelo assistencial que, segundo ela, 

 

No ‘modelo assistencial’ as ações, de caráter emergencial, estão 
dirigidas aos grupos de pobres mais vulneráveis, inspiram-se em uma 
perspectiva caritativa e reeducadora, organizam-se com base na 
associação entre trabalho voluntário e políticas públicas, estruturam-
se de forma pulverizada e descontínua, gerando organizações e 
programas muitas vezes superpostos. (FLEURY, 2008, p. 64). 
 

Diante isso, a autora considera que, mesmo nesse modelo assistencial sendo 

possível ter algum tipo de acesso a bens e serviços, essa relação não se constituía 

como um direito social, ainda pelo fato de que tratavam-se de “medidas 

compensatórias que terminam por ser estigmatizantes” (FLEURY, 2008, p. 64). Isso 

remete ainda a ideia de que o indivíduo que não se provê por meio de seu próprio 

trabalho é considerado como “fracassado” a partir do momento que passa a ser “objeto 

da proteção social” (FLEURY, 2008, p. 64). 

Já sobre o modelo de seguro social, Fleury (2008) apresenta que, 

 

a proteção social dos grupos ocupacionais estabelece uma relação de 
direito contratual, na qual os benefícios são condicionados às 
contribuições pretéritas e à afiliação dos indivíduos a tais categorias 
ocupacionais que são autorizadas a operar um seguro. A organização 
altamente fragmentada dos seguros expressa a concepção dos 
benefícios como privilégios diferenciados de cada categoria, como 
resultado de sua capacidade de pressão sobre o governo. (FLEURY, 
2008, p. 64). 
 

Em vista disso, a autora assinala que, como os direitos sociais eram voltados 

para os indivíduos que deveriam estar inseridos no mercado de trabalho formal, essa 

relação foi denominada como “cidadania regulada” (SANTOS apud FLEURY, 2008, p. 

64), por conta dessa condição de trabalho que deveria existir. 
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Em relação a essas condições descritas acima, Mathias (2018) enfatiza que é 

necessário deixar claro que mesmo existindo esse modelo da Previdência para os 

trabalhadores formais não eram necessariamente todos que se utilizavam dele, “Isso 

porque embora a classe média tivesse carteira assinada e pudesse usar a medicina 

previdenciária, ela pagava” (BAHIA apud MATHIAS, 2018, p. 6), já demonstrando a 

presença do privado na saúde que, como visto, para se ter acesso era necessário ter 

um poder aquisitivo mais elevado. 

A autora considera importante destacar ainda que a maioria dos previdenciários 

eram pobres e recebiam salário mínimo, assim como ocorria com boa parte dos 

brasileiros com carteira assinada na época, o que acarretava em uma grande 

dificuldade para se ter acesso aos atendimentos na Previdência, e como destaca 

Santos (2018 apud MATHIAS, 2018, p. 6) “As filas do Inamps eram figurinhas 

carimbadas nos jornais (assim como as do SUS são hoje)”. 

Nessa perspectiva, Mathias (2018) elucida que, um engano que se tinha 

também nessa época era acreditar que a população que não possuía carteira de 

trabalho assinada era atendida somente pelas instituições filantrópicas. Porém, de 

acordo com a autora, existiam algumas unidades públicas que atendiam a todos, como 

cita, 

 

Os hospitais universitários, que atendiam a todos, alguns como 
indigentes, outros como medicina previdenciária. E as filantrópicas, 
que também atendiam a todos, embora na condição de indigentes, 
explica Ligia, que cita ainda duas iniciativas – o Programa de 
Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) e a 
Fundação SESP – que, de alguma forma, levaram ações de 
assistência aos grotões do país. Tanto a pesquisadora quanto 
“Nelsão” ressaltam que a palavra “universal” na saúde não foi 
invenção dos sanitaristas, mas dos militares. (BAHIA; SANTOS apud 
MATHIAS, 2018, p. 6). 
 

Ainda sobre isso, Mathias (2018) expressa que em 1974 houve uma 

universalização no atendimento de emergência nos chamados postos de atendimento 

médico (PAMs), e evidencia que “O que não era universal era o atendimento nos 

serviços privados contratados” [...]. E neles só quem tinha carteirinha podia ser 

atendido” (BAHIA apud MATHIAS, 2018, p. 6). 

Em uma outra abordagem problematizada por Mathias (2018) ela apresenta 

que, como definido na Constituição de 1969 a iniciativa estatal poderia ter o aspecto 

de complementar na iniciativa privada no que tange a área econômica, e diante disso, 
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reconhece que nesse processo o governo militar teve um papel intrínseco para a 

“privatização em todas as áreas” (MATHIAS, 2018, p. 6). E sobre essas circunstâncias 

na saúde, a autora aponta que, vários médicos do trabalho começaram a montar suas 

próprias “empresinhas” (MATHIAS, 2018, p. 6) devido a ideia defendida na época 

sobre o viés da modernização do pais, fazendo com que esses médicos se tornassem 

capitalistas, de fato. 

Tendo em vista essa condição, Mathias (2018) declara que o Estado garantia 

a demanda para isso. E, diante disso, ela traz que, 

 

O INPS e, depois, o Inamps operavam basicamente através de 
convênios com a rede privada ao invés de investir na ampliação e 
qualidade da rede própria de serviços. De acordo com o estudo 
pioneiro de Hésio Cordeiro sobre o setor privado, as internações nos 
hospitais próprios da Previdência, que já representavam uma parcela 
ínfima do total – 4,2% em 1970 –, minguaram ainda mais. Em 1976, 
eram 2,6%. Os 41 hospitais do Inamps fizeram 253 mil internações 
frente a 6,28 milhões do setor conveniado em 1978. Nesse ano, o 
privado respondeu por 53% das consultas médicas pagas pelo Inamps 
(MATHIAS, 2018, p. 7). 
 

Ainda sobre isso, Santos (2018) expõe que, 

 

A equação é simples: os militares criaram na Caixa Econômica 
Federal uma coisa que se chamava Fundo de Apoio à Assistência 
Social, o FAS. E esse dinheiro foi financiar a construção de hospitais. 
E tinha o Inamps, que era para pagar a assistência médica. Então o 
dinheiro público, pelo FAS, financiava a construção de hospitais e o 
dinheiro público, pelo Inamps, contratava os hospitais que iam ser 
construídos para prestar serviço para a Previdência. Isso foi, 
realmente, “uma coisa monumental” [...]. (SANTOS apud MATHIAS, 
2018, p. 7). 
 

Com isso em evidência, mais adiante Mathias (2018) apresenta um dado 

apontando que entre 1964 e 1974 os estabelecimentos particulares com essas 

características tiveram um aumento de 200%, passando de 944 para 2.121 

instituições. Assim, a autora destaca ainda que, 

 

A maior parte dos recursos do governo federal estavam na Previdência 
e fluíam para o setor privado. A ponto de o presidente da Federação 
Brasileira dos Hospitais declarar em 1975 que o Estado não tinha que 
se meter com assistência. Tinha que se ocupar de epidemias e 
problemas que não eram de interesse do mercado, como lepra e 
tuberculose. (PONTE apud MATHIAS, 2018, p. 7). 
 

A partir disso, Mathias (2018) enfatiza que nesse processo o Ministério da 
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Saúde já quase não possuía mais orçamento. E considera que do período de 1970 

até 1974 os recursos destinados para esse setor eram mínimos não chegando a 

ultrapassar 1,82% do orçamento da União, em contrapartida “A atenção médico-

hospitalar abocanhou, em 1978, 86,48% dos programas do governo federal voltados 

para a saúde, enquanto a atenção básica levou só 0,87% dos recursos” (PONTE apud 

MATHIAS, 2018, p. 7). 

Em continuidade ao debate, outro aspecto que Mathias (2018), coloca em 

ênfase, é no que tange ao movimento defendido e que estava sendo formado pelos 

sanitaristas, que tinham por objetivo o desenvolvimento/criação de um outro sistema 

de saúde no Brasil. Diante disso, Mathias (2018), diz que o início desse propósito se 

deu nas periferias,  por serem consideradas espaços muito críticos devido à migração 

das pessoas que saíram da zona rural e se estabeleceram nas cidades. 

Logo, de acordo com Santos (2018), foram desenvolvidas políticas públicas 

para amenizar as tensões, devido ainda, à grande proliferação de doenças que 

existiam nesses espaços periféricos. Assim, a saúde foi incorporada nessas políticas 

públicas que começaram a ser desenvolvidas nos municípios, e nesse cenário, 

segundo Santos (2018, p. 8) “Os sanitaristas começaram a se dirigir aos prefeitos e a 

oferecer projetos para trabalhar nas periferias”. 

Nessa conjuntura, Santos (2018) apresenta que, 

 

Os primeiros postinhos de saúde, o embrião do que hoje conhecemos 
como atenção básica no Brasil, foram criados nessa época. “Eram 
pequeninos, muito pobres, vagabundos. As prefeituras alugavam nas 
periferias casinhas quase abandonadas” [...]. No começo, médicos, 
enfermeiros e demais profissionais atendiam só duas vezes por 
semana. Mas fazia diferença um serviço perto de casa. Além disso, os 
postinhos não faziam distinção entre quem tinha e quem não tinha 
carteira assinada. (SANTOS apud MATHIAS, 2018, p. 8). 
 

Diante disso, ainda em conformidade com Santos (2018), mesmo com pouco 

orçamento das prefeituras, a cada ano os sanitaristas conseguiam aumentar as 

equipes de médicos e profissionais nessas unidades, que começaram a ser cada vez 

mais utilizadas pelos previdenciários que preferiam utilizar desses serviços em vez 

dos PAMs, e nas palavras de Santos (2018, apud MATHIAS, 2018, p. 8) “Os postinhos 

já nasceram com o princípio da universalidade e toda a população tinha direito ao 

atendimento”. 

Em virtude disso, Mathias (2018) indica que, com o desenvolvimento desses 
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serviços eles começaram a se destacar até que, segundo a autora, 

 

Em 1983, a Previdência Social começou a fazer convênios com as 
prefeituras. O nome desse convênio era AIS: Ações Integradas em 
Saúde, uma sigla muito famosa na época. “A Previdência percebeu 
que era mais vantajoso assim. E quando pôs uma parte do dinheiro 
nas prefeituras todo mundo ganhou. O governo federal, que 
economiza dinheiro porque os PAMs eram estruturas gigantescas e 
caras, e os municípios, que tinham um orçamento muito pequeno. 
Com as AIS, as prefeituras quase dobraram seu orçamento. Foi um 
salto. E aí começou a se perceber que o país poderia organizar o 
atendimento à saúde de modo que a Previdência entraria num sistema 
único”, diz ‘Nelsão’. (SANTOS apud MATHIAS, 2018, p. 8). 
 

Conforme isso, Mathias (2018) argumenta que nesse contexto começaram a 

ser pensadas formas para destinar não apenas recursos do governo federal, mas 

também dos governos estaduais e dos municípios, que se somados dariam para criar 

um sistema de saúde, e de acordo com a autora, isso começou a ganhar repercussão 

nos anos 80. E, a partir disso, ela considera que ‘o SUS foi sendo criado informalmente 

antes da Constituição de 1988” (MATHIAS, 2018, p. 8). 

Diante desse quadro, para o avanço dessa discussão sobre como se deu a 

consolidação do SUS e seu projeto de saúde universal, em conformidade com Miranda 

(2018), é importante compreender o contexto político, principalmente em um período 

ditatorial pelo qual o Brasil passava. Com isso, segundo o autor, 

 

Em meados de 1970, a derrota da ditadura nas eleições 
parlamentares, mesmo com dois partidos oficializados pela própria 
ditadura, já foi um indicador de que a resistência da sociedade 
começava a surtir algum efeito. Acompanhando isso, a fundação do 
Cebes [Centro Brasileiro de Estudos em Saúde] na segunda metade 
dos anos de 1970 já era um componente do processo de luta 
particularmente na saúde. Talvez o setor saúde seja um bom exemplo 
do que foi historicamente o Estado privatista brasileiro. É interessante 
lembrar que nos anos 1970 a ditadura criou o FAS, um fundo de apoio 
social, com captação diversa, para financiar a educação, saúde, 
alguma atividade no interior etc. Na educação, 80% da alocação desse 
fundo iam para a escola pública, enquanto na saúde, 79% iam para a 
iniciativa privada. O Estado criou a capacidade instalada no interesse 
da iniciativa privada, e como o povo não tinha acesso, ele fazia um 
contrato para que esse setor privado atendesse a população 
recebendo do Estado. E o que havia estruturado de serviço público de 
atenção era fundamentalmente para o trabalhador que estava no 
mercado de trabalho formal. (MIRANDA, 2018, p. 9). 
 

Diante dessa conjuntura, Miranda (2018) considera que já no final dos anos de 

1970 os movimentos sindicais começam a se fortalecer, e a partir de 1980 houveram 
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grandes aumentos de sindicalizações. A partir disso, o autor sustenta que, 

 

A gente entra nos anos 1980 num vigor de luta política: a anistia já 
tinha sido conseguida no final dos anos de 1970 [...]. Havia uma 
sociedade civil que se revigorava com esses movimentos organizados. 
É nesse contexto histórico que precisamos pensar a luta pela Reforma 
Sanitária. (MIRANDA, 2018, p. 10). 
 

Com isso, tendo em vista o grande crescimento das mobilizações sociais nesse 

processo, a proposta que se tinha para a saúde se destacou em decorrência de que 

ela englobava condições que iam além apenas da saúde propriamente dita, ou nas 

palavras de Miranda (2018) “a discussão da determinação social da saúde a partir das 

condições de trabalho, das condições de moradia, de transporte, de salário, de 

democracia, de lazer colocou a questão da saúde para além do sistema de saúde” 

(MIRANDA, 2018, p. 10). 

De maneira concisa, a partir de alguns condicionantes políticos, emergiu-se a 

ideia da 8ª Conferência, que de acordo com Miranda (2018), tinha o objetivo de 

convocar também o conjunto da sociedade para participar das discussões para a 

formulação do sistema de saúde. Nesse sentido, o autor reflete que nesse contexto 

de 1985 a saúde também era um componente fundamental a se discutir juntamente 

com outras reivindicações que permeavam nesse período. Ainda, algo importante 

destacado por Miranda (2018, p. 10) é que “O SUS não é apenas uma conquista do 

campo da Saúde Coletiva que teve oportunidade de participar naquele momento, nem 

dos parlamentares, mas do conjunto da sociedade”. 

É imprescindível destacar ainda a mobilização que se formava para a 

participação na 8ª Conferência, que segundo Miranda (2018, p. 10), 

 

Foram 3,4 mil delegados. Mas mais de 500 pessoas chegaram a 
Brasília espontaneamente, porque queriam participar. [...] Quando a 
gente foi para a discussão, a Conferência sistematizou 
fundamentalmente o que foi colocado depois no texto constitucional. 
Quando teve a eleição e o Collor assumiu, a lei orgânica 8.080 foi 
colocada, detalhando mais o que estava no texto constitucional. Ele 
vetou alguns artigos muito importantes, como, por exemplo, a 
existência do controle social, as Conferências de saúde e a 
transferência do Inamps para o Ministério da Saúde. 
 

A partir dessas compreensões, em concordância com Miranda (2018), esses 

vetos que ocorreram acabaram por gerar uma grande insatisfação, ainda pelo fato de 

que eram elementos fundamentais defendidos pelos sanitaristas. Diante disso, 



40 

segundo o autor, aglutinaram-se insatisfações que fizeram com que se chegasse até 

o Congresso Nacional “um outro projeto de lei, o 8.142, recompondo aquilo que Collor 

tinha vetado” (MIRANDA, 2018, p. 10). 

Em síntese, diante dessas contemplações evidenciadas é imprescindível 

destacar que após a aprovação da Constituição Federal de 1988, de acordo com 

Fleury (2008) esta carta constitucional representou uma grande modificação na 

proteção social no Brasil, a partir do princípio que se tinha da universalização que 

buscava romper com o viés da cobertura restrita de pouco tempo atrás. Assim, 

segundo Fleury (2008) considera que isso geraria “mecanismos mais solidários e 

redistributivos. E ainda, “Os benefícios passam a ser concedidos a partir das 

necessidades, com fundamentos nos princípios da justiça social, o que obrigava a 

estender universalmente a cobertura e a integrar as estruturas governamentais” 

(FLEURY, 2008, p. 66). 

Com isso, em relação ao SUS, Paim (2008) reflete que ele passa a ser 

reconhecido como uma política pública, construída a partir de mobilizações sociais 

que buscavam pela democracia, e com a inserção desse sistema na Constituição ele 

passa a ser considerado um caminho para a “garantia do ‘direito a saúde’ dos 

cidadãos, como dever do Estado” (PAIM, 2008, p. 96). Entretanto, concomitantemente 

nesse entremeio, Miranda (2018) ressalta que nos próprios anos de 1990 o SUS já 

começara a perder. 

Sobre essa perspectiva, Santos (2005) expõe que após esse período 

aconteceram várias reformas no Estado que acabariam desmanchando as conquistas 

históricas da saúde e das políticas sociais, tendo reduzido em grande parte os 

investimentos nessas áreas, destacando ainda, mais precisamente no ano de 1994, 

com a ascensão de um novo governo, a grande ameaça que tentou ser consolidada 

sendo discutida uma medida provisória na qual buscava-se alterar a questão da saúde 

ser de responsabilidade do Estado. Logo, a medida foi cancelada devido as 

mobilizações feitas pelo movimento de reforma sanitária. Assim, no próximo item 

serão trazidos debates de como essas condições que permeiam o Sistema Único de 

Saúde foram se agravando, e como isso acarretou para o crescimento do setor privado 

de saúde. 

 

2.4 OS DISTINTOS PROJETOS DE SAÚDE EM DISPUTA: O SUS E A COMPLEMENTARIDADE DO 
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SETOR PRIVADO 

 Como referido no item anterior, após a aprovação da Constituição Federal de 

1988, a saúde no Brasil passou a ser caracterizada como um direito universal, sendo 

considerada a partir disso como de responsabilidade do Estado. Contudo, nas 

disposições que estabelecem a saúde como sendo um direito de todos, ou seja, na lei 

8.080/90 também é constatada a participação do setor privado na saúde, o que 

acabou por criar um nível de complexificação muito grande, ainda pelo fato de que, 

explicitamente, não se tem uma “definição precisa de como isso funcionaria” (BRAVO, 

2018, p. 17). 

 Nesse sentido, essa participação do setor privado no SUS contida na 

Constituição, como visto acima, em que o Poder Público tem a possibilidade de utilizar 

serviços privados de saúde quando os serviços públicos acabarem sendo 

“insuficientes” (BRASIL, 1988), fez com que essa participação do setor privado se 

expandisse mais do que era esperado. E sobre isso Santos (2011) expõe que, 

 

A complementaridade prevista na Constituição tinha o condão de não 
criar embaraços à Administração Pública que, na época, contava com 
70% dos serviços privados complementando os serviços públicos. 
Impossível desconsiderar tal fato. Era o Inamps quem mantinha esses 
contratos e convênios com o setor privado lucrativo e sem fins 
lucrativos. A intenção era que com a melhoria do financiamento da 
saúde, o público pudesse ir superando essa complementaridade e 
inverter esse percentual. (SANTOS, 2011, p. 80). 
 

Porém, como pode ser compreendido ao observar as crises e embaraços tanto 

na realidade brasileira quanto principalmente na administração pública, no que se 

refere aos serviços de saúde, novas configurações de serviços começam a se 

desenvolver, como por exemplo, as terceirizações, as Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), entre outras modalidades, o que acaba não cooperando para o 

fortalecimento dos serviços públicos nem para o SUS. 

  Diante disso, considera-se necessário destacar algumas caraterísticas 

trazidas por Campos (2005), nas quais ele busca exemplificar algumas distinções, 

mais precisamente sobre os termos público, privado e estatal afirmando que, 

 

Mesmo as instituições privadas, como as organizações não-
governamentais podem dirigir-se a interesses particulares como: 
garantir uma série de empregos para pessoas que estão em 
dificuldade no mercado, representar algum interesse particular da 
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sociedade, mas tem de ter algum discurso, alguma composição para 
conseguir legitimar-se, para conseguir algum financiamento público. 
Essa distinção é importante porque, quando pensamos o SUS, temos 
de pensar o seguinte: não é porque um hospital é estatal que o caráter 
público está assegurado (CAMPOS, 2005, p. 93). 
 

 

Dessa forma, o autor busca mostrar que o SUS possui um caráter de lidar com 

ambos os lados, tanto estatal quanto privado e também de possuir o histórico de 

vínculo com instituições filantrópicas (cita o exemplo das Santas Casas) e 

Organizações Não-Governamentais, no caso, em áreas da saúde, defendendo que o 

Sistema Único de Saúde necessita se desenvolver e ser complementado nessas 

áreas que acabam sendo mantidas por essas instituições não-governamentais em 

virtude do SUS estar sendo mais ausente/deficitário. Porém, segundo Campos (2005, 

p. 96) “[...] integrar é um desafio para o SUS contemporâneo, integrar toda essa rede 

de filantrópicas, de ambulatórios, de organizações”. 

A partir dessas considerações, Paim (2005) defende que a discussão sobre o 

público, privado e também sobre o movimento sanitário tem maior visibilidade no 

período que antecede a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a partir de estudos 

produzidos por alguns intelectuais na época, tendo esses estudos contribuído para a 

discussão da Saúde Coletiva. Já no marco da 8ª Conferência uma proposta que foi 

aprovada foi a de “estatização progressiva” (PAIM, 2005, p. 114). Isso indicava 

segundo o autor, que as discussões feitas no âmbito da saúde eram voltadas para 

reforçar o compromisso que o Estado deveria exercer na gestão da saúde. 

Ainda nesse marco, Paim (2005) constata algumas características na qual o 

Estado apresenta suas ações de cunho autoritário e regulador diante das ações de 

saúde, expondo que, “[...] essas eram as idéias antes da Constituição, antes das Leis 

8.080 e 8.142/90. Estatização, intervenção, expropriação, concessão, controle [...]” 

(PAIM, 2005, p. 114). Segundo o autor, essas expressões fizeram parte do processo 

de nascimento do Sistema Único de Saúde, o qual, se conhece atualmente. 

Do processo de desenvolvimento da 8ª Conferência originou-se a Comissão 

Nacional de Reforma Sanitária (CNRS), que ainda, segundo o autor referenciado 

anteriormente, foi de grande importância para o fortalecimento de instâncias dentro 

do Movimento Sanitário. E, também neste marco, de acordo com Paim (2005) ouve a 

participação de “representantes do setor privado, que resistiram a participar da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, apesar de convidados. [...] Eles se recusaram a 
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participar da oitava mais estavam presentes na CNRS para defender seus interesses 

privados” (PAIM, 2005, p. 114). 

E, em meio a esse contexto, Paim (2005) apresenta ainda que, 

 

No relatório final da CNRS, encaminhado posteriormente para a 
Assembléia Nacional Constituinte e que tinha o aval desses atores, 
apesar dos “destaques”, consta que “é assegurado o livre exercício da 
atividade liberal em saúde e a organização de serviços privados, 
obedecidos os preceitos éticos e técnicos determinados pela lei e os 
princípios que norteiam a política nacional em saúde”. Há referências 
no texto aos setores público, privado não lucrativo filantrópico, privado 
lucrativo contratado e privado lucrativo autônomo. Este era 
reconhecido quando independente de qualquer “subsídio ou 
financiamento do setor público, cabendo ao Estado sua normatização 
e controle” (PAIM, 2005, p. 115). 
 

Dessa forma, sobre esse quadro, o autor destaca que o setor privado realizava 

sua participação e tinha as características tanto liberal quanto empresarial, sendo 

esse ambiente do setor privado um espaço de diversos interesses. Ainda, Paim (2005) 

busca problematizar uma questão contida no relatório, citado linhas acima, que é em 

relação ao privado lucrativo autônomo, que deveria significar que não depende de 

financiamento nem subsídio público, sendo o Estado responsável apenas por sua 

regulamentação/fiscalização. Com tudo, de acordo com Paim (2005, p. 115) “[...] se 

formos seguir à risca tal formulação, não existiria setor privado autônomo. [...] porque 

eles têm subsídios diretos e indiretos. Um deles é a renúncia fiscal, que apoia o 

crescimento desse setor” (PAIM, 2005, p. 115). 

Nessa perspectiva, ainda de acordo com Paim (2005), já com a instauração da 

Constituição de 1988 existe uma disposição de que “a saúde é livre a iniciativa 

privada” (PAIM, 2005, p. 115), e ao mesmo tempo existe também a indicação de que 

“os serviços de saúde são de relevância pública” (PAIM, 2005, p. 115). Em 

consideração a isso, o autor pontua que a partir de uma verificação em diversos 

relatórios de Conferências Nacionais de Saúde já realizadas, não se constata de fato 

um argumento que aborde a relação público-privado. Por esse motivo, Paim (2005), 

considera que o debate do privado nas relações que são exercidas com o público 

possui uma insuficiência de investigações e debates que seriam necessários para 

enfrentar efetivamente essas relações existentes. Ou, nas palavras do autor, 

 

Esses debates, promovidos pelo Instituto de Saúde, vão nos 
obrigando a pensar nessas possibilidades, sobretudo diante da 



44 

segmentação do nosso sistema de serviços de saúde. 
Cabe lembrar que a Lei 8.080 não é, apenas, uma lei do SUS. É uma 
lei que contempla, em todo território nacional, as ações e serviços de 
saúde praticadas pelo poder público, pela administração direta e 
indireta, bem como por entes privados, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas. Muitas vezes dizemos, com todo entusiasmo, que a Lei 
8.080/90 é a Lei do SUS. Não, ela é a Lei da Saúde no Brasil e como 
tal, as diretrizes que estão estabelecidas pela Constituição, como a 
integralidade, a participação da comunidade e a descentralização não 
são exclusivas, salvo melhor juízo, do setor público (PAIM, 2005, p. 
116). 
 

Em vista disso, o autor considera que é de grande importância empenhar-se 

em compreender essas divergências que existem nessas relações que são 

estabelecidas pelo setor público com as iniciativas privadas. É importante também, 

não confundir as normatizações que regulamentam serviços de saúde, que inclui tanto 

o sistema público de saúde quanto o privado, com as diretrizes estabelecidas e 

defendidas pelo SUS, por esse motivo o autor reforça a ideia de que é necessário 

dedicar-se a uma compreensão mais minuciosa das disposições que a Lei 8.080/90 

estabelece, levando em consideração ainda, as circunstâncias políticas na qual ela foi 

promulgada. 

Nesse sentido, Paim (2005) acredita ser importante também pontuar que o 

debate do privado na saúde ainda é muito ausente, e um dos fatores dessa ausência 

de estudos sobre essa questão é que, os defensores/pensadores do Sistema Único 

de Saúde estão sempre ocupados tentado “salvar” o SUS de todos os ataques que 

ele sofre cotidianamente, tanto por parte das políticas neoliberais que avançam no 

cenário brasileiro, pelas reformas que são feitas no Estado, quanto por parte do 

sucateamento feito por esse Estado nas políticas públicas/sociais de maneira geral. 

Consequentemente a isso, o que se desenvolve nesse processo segundo o 

autor, é a chamada “moda da regulação” (PAIM, 2005, p. 117) e isso passou a fazer 

parte das relações cotidianas quando se é aludido a questão do privado na saúde. E, 

devido à essas circunstâncias são criadas agências de regulação, como por exemplo, 

a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)6. 

Entretanto, Paim (2005) desenvolve uma crítica em relação a essas agências 

 
6 A ANS foi criada por meio da MP (Medida Provisória) 1.928, de 25/11/1999, convertida na Lei 
9.961/00. É uma autarquia especial que tem como características a autonomia administrativa, 
financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e 
mandatos fixos de seus diretores. Sua finalidade é promover a defesa do interesse público, e suas 
funções são a regulação normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a 
assistência supletiva à saúde (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 136). 
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de regulação, como por exemplo, no caso da ANS que se fez ausente por várias vezes 

em situações que deveria exercer sua função reguladora, à exemplo, como citado pelo 

autor, a situação ocorrida em 2003 com a chamada “Lei dos Planos de 1998” (PAIM, 

2005, p. 120) em que as operadoras dos planos de saúde chegaram a aumentar as 

mensalidades em 80% a 120%. Essa ausência da ANS também se faz presente na 

regulação dos mercados, que por via de regra também é de sua atribuição. Em razão 

disso, Paim (2005) considera que essa relação público-privado não recebeu a devida 

importância sendo tratada com insignificância pelo governo da época. 

Diante dessas exposições, Paim (2005) acredita que um dos impasses no 

plano econômico que corroboram para que essas ocorrências, citadas anteriormente, 

continuem acontecendo tem como um dos principais fatores as restrições de 

financiamento que acabam impedindo a “consolidação e expansão do SUS” (PAIM, 

2005, p. 121). Ainda, esses impasses poderiam se agravar, por exemplo, em uma 

situação na qual os indivíduos que são usuários dos planos privados decidissem 

migrar para o SUS. Com isso, Paim (2005) deixa sua interrogação sobre o que é 

possível fazer para que esse SUS se fortaleça e seja competitivo/competente sem os 

investimentos imprescindíveis para sua manutenção e ampliação. Para isso, o próprio 

autor já indica uma das respostas para essa interrogação, expressando que “Para 

termos um setor público competente é imprescindível o investimento” (PAIM, 2005, p. 

121). 

Nessa direção, uma outra esfera que poderia contribuir para dar visibilidade e 

proporcionar o fortalecimento do SUS seria segundo o autor, no plano ideológico. Em 

sua concepção Paim (2005) julga que o privado é visto de maneira mais positiva pela 

população, e, em contrapartida o SUS é desprezado por ela. 

Por esses e outros motivos, ainda segundo o mesmo autor, no SUS é de suma 

importância trabalhar no plano econômico, político e ideológico de maneira articulada 

para buscar minimizar os desafios existentes. E, ainda, um dos principais desafios é 

“conseguir passar para a população e para os chamados formadores de opinião que, 

controlando o privado, poderemos melhorar o SUS e a atenção à saúde no Brasil” 

(PAIM, 2005, p. 124). A respeito desta colocação Paim (2005) destacar ainda que, 

 

Entretanto nós ainda não conseguimos encontrar essa fórmula. 
Enquanto isso, corremos o risco de ficar no maniqueísmo [...]. Mas se 
formos capazes de dizer que é função pública preservar o público, 
dentro de um setor constitucionalmente considerado de relevância 
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pública, talvez possamos explorar melhor esta questão da relação 
público-privado. Quer dizer, talvez esses investimentos que façamos 
na avaliação tecnológica em saúde e em levar as últimas 
consequências o que as leis das agências e dos planos (mesmo com 
todas as Medidas Provisórias que vieram depois) nos permitam dar 
novos passos diante dessa questão (PAIM, 2005, p. 124). 
 

Diante dessas contribuições, Paim (2005) vê como uma possível alternativa 

para que a preservação do setor público, no caso o SUS, possa ser alcançada, seria 

tratar o Sistema Único de Saúde no âmbito federal ou no Estado de forma unitária. 

Isso pelo motivo de que o autor considera que ele sendo tratado por “esse consórcio 

de entes federativos – federal, estadual, municipal” (PAIM, 2005, p. 124) acaba se 

tornando algo muito burocrático e complexo. 

Nessa direção, uma outra consideração colocada por Paim (2005, p. 126), é 

sobre o caráter do Estado brasileiro que é de ser “capitalista, patrimonialista, 

privatizado”. Nessa conjuntura pode-se reconhecer que há uma disputa de interesses 

principalmente os interesses privados que acabam prevalecendo sobre os demais, e, 

segundo Paim (2005) mesmo o Estado tento essas características é o único 

personagem que possui condições para regular essas disputas/tensões. 

Com uma ênfase mais profunda na discussão sobre a regulamentação dos 

planos privados de saúde no Brasil, Scheffer e Bahia (2005) avaliam que essa 

regulamentação não conseguiu atingir os objetivos esperados, mesmo sendo 

aprovada uma legislação específica para tratar desse quesito (Lei 9.656/98), ainda há 

uma grande ausência de entendimentos sobre o complexo debate do sistema de 

saúde brasileiro, o que acaba prejudicando a formação e o fortalecimento de 

propostas que seriam de grande importância para a saúde pública. 

Contudo, mesmo tendo em vista essas insuficiências, a Lei 9.656/98 trouxe 

contribuições de grande importância, conseguindo dar respostas à impasses que 

deveriam ter sidos resolvidos anos atrás, à época da aprovação da Constituição 

Federal de 1988. Com isso, de acordo Scheffer e Bahia (2005) com a aprovação da 

lei um dos principais aspectos que se pode destacar é em relação a criação de critérios 

que devem ser seguidos pelas empresas privadas de saúde para seu funcionamento. 

Ainda segundo os autores, essas insuficiências e dificuldades no 

estabelecimento de regulamentações se dão também em parte por conta do 

desinteresse do Estado em implementar essas ações o que acaba deixando a 

responsabilidade/autonomia para que os próprios planos/setores privados tenham a 
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liberdade para executar suas normatizações, que de acordo com Scheffer e Bahia 

(2005, p. 128) caracteriza um “forte sentido de atividade de livre mercado”. Contudo, 

ainda sobre essa concepção, os autores pontuam que, 

 

[...] ao expor o desequilíbrio e o conflito entre operadoras, prestadores 
de serviços e clientes, a regulação desmascarou o suposto 
virtuosismo da livre iniciativa. O segmento não é mais invisível à 
agenda de debates da saúde, mas vale ressaltar que a 
regulamentação tarda em impor a defesa de normas que tratem o 
sistema de saúde como um todo; que mantenham o norteamento 
pelos marcos doutrinários e de relevância pública do Sistema Único 
de Saúde; que busquem o equilíbrio entre a garantia do direito à saúde 
e os aspectos econômico-financeiros; e que promovam a convivência 
democrática entre os legítimos interesses envolvidos, viabilizando-os 
mínima e negociadamente (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 128). 
 

Assim, tendo em evidência esse complexo processo compreende-se ainda, em 

conformidade com os autores, que para além da regulação existem diversas relações 

conflituosas, uma das quais é possível citar é a relação entre “operadora-prestador-

cliente” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 128). 

Mais adiante, ainda de acordo com as concepções dos mesmos autores, outras 

circunstâncias que acabaram colaborando para o desenvolvimento do setor privado 

de saúde no Brasil foram as transformações pelas quais o país passou, à exemplo, o 

crescimento populacional nos anos 1990 o que consequentemente aumentou as 

proliferações de doenças, e todas essas circunstâncias vão de encontro para um 

constante desfinanciamento da saúde pública nesse período. Dessa maneira, este 

cenário tornou-se de grande interesse por parte das empresas privadas de saúde, 

com a introdução de mecanismos mais modernos, acabaram se fortalecendo e com 

isso atraindo a classe média (que antes pagavam por procedimentos particulares) a 

migrarem para seus serviços. 

Nesse processo, ainda em conformidade com Scheffer e Bahia (2005), 

existiram dois aspectos mais relevantes que interferiam no cumprimento da prevista 

regulação, sendo o primeiro relacionado a “seguradoras vinculadas ao capital 

estrangeiro” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 130) e o segundo aspecto estaria 

relacionado com “uma convergência das demandas e necessidades levantadas 

particularmente por consumidores, médicos e secretarias de saúde” (SCHEFFER; 

BAHIA, 2005, p. 131). Perante o exposto, nesse marco, sem possuir uma legislação 

própria, antes do ano de 1998, o que era utilizado para minimizar os conflitos 
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decorrentes desse processo era nas palavras de Scheffer e Bahia (2005, p. 131) o 

“Código de Defesa do Consumidor.” E, para além disso, sobre os desacordos que 

existiam os autores expressam que, 

 

Os órgãos de defesa do consumidor apontavam, com grande 
visibilidade e repercussão, práticas como a limitação de dias de 
internação, carências maiores do que a vigência dos contratos; 
alegações de doença preexistente ou crônica para exclusão de 
cobertura, aumento abusivo nos preços das mensalidades, negação 
de atendimento por falta de pagamento a partir do primeiro dia de 
inadimplência, dentre outros abusos. Já as entidades médicas 
acusavam exclusões de coberturas, interferência na autonomia 
profissional e baixa remuneração das consultas, exames e 
procedimentos (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 131). 
 

Diante dessas recorrentes situações, Scheffer e Bahia (2005) argumentam que 

governos de determinadas regiões do Brasil começaram a desenvolver normatizações 

para o gerenciamento/controle de usuários do sistema privado de saúde que eram 

atendidos em unidades públicas, nesse processo, “nascia o famigerado ressarcimento 

ao SUS” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 131). 

Em prol desse interesse pela regulação surgiram grupos de usuários dos 

planos privados de saúde que acabavam não sendo cobertos devido, ainda, à 

restrições que existiam para determinados tratamentos/doenças, e isso fez com que 

chegassem ao Conselho Nacional de Saúde diversas pautas com reivindicações 

desses grupos em razão dessas complicações. Com isso, a busca pela 

regulamentação passou a ter mais adeptos por parte de outras instâncias. 

Nesse caminho, ainda de acordo com Scheffer e Bahia (2005) esses debates 

mencionados acima, acabaram se tornando frequentes no Congresso Nacional, e em 

virtude disso foi criada uma Comissão Especial em 1996 para tratar sobre o assunto. 

Porém, sobre isso os autores manifestam que, 

 

A agenda dos debates no Legislativo girava em torno de quatro temas: 
a ampliação das coberturas, o ressarcimento ao SUS, a entrada do 
capital estrangeiro e a alteração das regras de competição por meio 
do controle da solvência e das reservas técnicas das empresas. Essas 
demandas foram inicialmente mediadas pelas bancadas dos partidos, 
permeáveis em maior ou menor grau aos interesses das empresas de 
planos e seguros de saúde (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 132). 
 

Sendo assim, pode-se considerar que essas proposições acabaram sendo 

favoráveis aos interesses das operadoras dos planos de saúde e, ainda, segundo os 
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autores, esse projeto aprovado na Câmara não condizia com o projeto inicialmente 

apresentado no Congresso Nacional, o que acabou gerando um descontentamento 

por parte da sociedade. 

Ainda neste processo, em conformidade com Scheffer e Bahia (2005), no ano 

de 1998, mais precisamente em 3 de junho foi aprovada a Lei 9.656/98 e no dia 5 de 

junho foi publicada a Mediada Provisória 1.665/98, passando esta, por diversas 

alterações. Entretanto, as legislações acabavam se tornando bastante complicadas e 

de difícil entendimento, fazendo com que os embates entre as partes (empresas 

prestadoras de serviço e clientes dos planos de saúde) continuassem ocorrendo. 

Nesse sentido, os autores apresentam algumas considerações sobre a ANS, 

referenciada anteriormente, indicando que de certa maneira ela representou um 

grande avanço em relação à saúde sobre a esfera econômica, contudo, propiciou 

ainda mais para a incompatibilidade dos dois segmentos “o SUS, dos pobres; e os 

planos e seguros de saúde, para a classe média e a população inserida no mercado 

de trabalho” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 136). Ainda, os principais embates sobre 

a regulamentação, acabaram acontecendo por parte da corporação estrutural da ANS. 

Isso, pelo fato de que nessa estrutura existia a composição de membros que estavam 

associados as empresas de planos privados de saúde, e ainda, de acordo com os 

autores “[...] Alguns dos postos estratégicos da ANS foram transformados em moeda 

de troca, para contentamento de aliados correligionários, havendo claro prejuízo à 

qualificação institucional” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 138). 

Ainda, em concordância com os mesmos autores, diante das diversas 

problemáticas e polêmicas por parte da ANS, que culminaram em diversas ações 

judiciais, houve uma reivindicação para a realização de uma CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) para averiguar essas circunstâncias7. No final desta CPI foi 

produzido um relatório que apresentava diversas considerações negativas a respeito 

da atuação da ANS, principalmente pelo fato de sempre atuar, em suas intervenções, 

de forma passiva e ineficiente. Perante o exposto, em relação a esse relatório 

 
7 Com base em um relatório de pesquisa do Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que 
apontava diversas irregularidades nos contratos e nas práticas por operadoras de planos de saúde, o 
deputado Henrique Fontana (PT-RS) requereu, em 1º de abril de 2003, a instalação de uma CPI – 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os problemas no setor. 
Instalada em 30 de maio de 2003, a CPI consumiu cinco meses de atividade, com a realização de vinte 
e quatro audiências públicas, incluindo cinco sessões regionais, com depoimentos de diretores da ANS, 
representantes de organizações de defesa dos consumidores, de entidades médicas, de operadoras e 
análise de cerca de 590.000 documentos (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 142). 
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produzido, foi solicitado que a ANS cumprisse algumas adequações para a realização 

de suas atividades, o que de fato, não resultou em mudanças muito significativas. 

Para além disso, outras considerações de grande relevância problematizadas 

por Scheffer e Bahia (2005) dizem respeito a natureza dos planos privados de saúde 

que possuem uma característica de tratar a assistência à saúde com muita 

superficialidade, não levando em consideração concepções que são de extrema 

importância nesse processo que são, “a prevenção, a recuperação, a manutenção e 

a reabilitação” (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 150), enxergando os usuários 

meramente como consumidores/beneficiários de um plano de saúde. Assim, nas 

palavras dos autores, 

 

Perde-se, nessa visão restrita, as dimensões coletivas do processo 
saúde-doença, o direito de desfrutar do patrimônio de conhecimentos 
acumulados pela sociedade para a cura, o alívio da dor e do sofrimento 
– o direito inalienável à saúde e à vida [...]. (SHEFFER; BAHIA, 2005, 
p. 150). 
 

Sendo assim, levando em consideração o exposto acima, Scheffer e Bahia 

(2005) dizem que isso vai na contramão do que está contido na legislação 9.656/98 

que versa sobre esse assunto. Segundo esta, não deveria existir a exclusão de 

usuários à depender de sua doenças, os planos de saúde teriam a responsabilidade 

de cobrir todas as doenças (classificadas pela OMS – Organização Mundial da 

Saúde), e também não deveria existir os cortes de cobertura, em que deveria ser 

ofertado, por exemplo, acesso para pessoas idosas, pessoas com deficiência e 

pessoas com doenças preexistentes. Porém, mesmo após a aprovação da legislação 

e das normativas da ANS, esses problemas continuam ocorrendo cotidianamente, e 

todas essas exclusões feitas no setor privado acabam recaindo sobre o setor público 

de saúde.  

Nesse sentido, Scheffer e Bahia (2005) indagam sobre o questionável papel 

exercido pela ANS e como o SUS é concebido por essa agência de regulação, em um 

momento em que há um aumento de destinação de recursos públicos para o 

atendimento de usuários dos planos privados de saúde que, por ventura, acabaram 

sendo excluídos destes planos, e/ou usuários que utilizavam os recursos de suas 

aposentadorias foram obrigados a abandonar o sistema privado e migrar para o SUS 

devido a carência de recursos para arcarem com os procedimentos. Com isso, de 

acordo com os autores, “é impossível quantificar exatamente os recursos despendidos 
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pelo SUS para atender tudo o que não é coberto pelos planos de saúde” (SCHEFFER; 

BAHIA, 2005, p. 161). 

Para tanto, Scheffer e Bahia (2005) sustentam que para uma possível solução 

é necessário que haja uma regulação eficaz nas articulações, tanto por parte de 

prestadores, gestores privados e empresas de planos de saúde, e instituições 

governamentais, e ainda, segundo os autores é oportuno esclarecer que, 

 

Passou da hora de explicitar, no processo de regulamentação, que os 
planos de saúde são, em certa parte, sustentados pelo dinheiro 
público, e não apenas pelas mensalidades dos usuários ou pelas 
empresas que oferecem o benefício a seus empregados. 
E há, ainda, um alto custo social nunca levado em conta: quem paga 
a conta dos planos coletivos, que são a maioria, é toda a população, 
pois os empregadores embutem, no valor dos produtos e serviços 
consumidos por toda a sociedade, os gastos com saúde privada para 
os funcionários (SCHEFFER; BAHIA, 2005, p. 165). 
 

Diante dessas circunstâncias, em conformidades com os referenciados 

autores, deve-se levar em consideração que o Sistema Único de Saúde desempenha 

papel intrínseco e um esforço enorme para seu funcionamento com recursos 

limitados. Assim, de acordo com Scheffer e Bahia (2005, p. 165) “No Brasil cerca de 

150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS quando precisam de 

atendimento de saúde” (dados de 2005). Ainda, Scheffer e Bahia (2005, p. 166) 

destacam que, “Nos países desenvolvidos, dos gastos totais com saúde, 70% são 

recursos públicos. No Brasil quinze anos após a criação do SUS, o total de gastos 

públicos chegam só a 45% do gasto total com saúde” (2005, p. 166) (dados de 2005). 

Diante desse cenário, para os autores, é imprescindível que seja revista a 

quantidade insuficiente de recursos que são destinados para a saúde pública, também 

é importante analisar e estudar todas as formas de arrecadação e a destinação desses 

recursos. Com isso, esses estudos podem interferir de maneira muito positiva para o 

fortalecimento e desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil. 

Desse modo, após essas aproximações acerca de como a saúde no Brasil está 

configurada e diante dos principais embates que se tem frente as questões que 

envolvem a saúde privada, e sua complementaridade que é estabelecida na 

Constituição, tem-se ainda uma conjuntura que é pouco problematizada e não recebe 

a devida atenção por parte do Estado, que é em relação a ANS, que por muitas vezes 

esteve envolvida em diversas problemáticas e debates, porém não foram tomadas 

ações efetivas para seu controle. 
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Nesse sentido, no próximo capítulo serão abordadas questões elementares 

referentes ao SUS e a saúde privada, evidenciando ainda, as principais condições que 

emergiram em decorrência da ausência de efetividade na regulação da saúde 

suplementar que se colocaram de forma mais pertinente no contexto da pandemia de 

COVID-19 no Brasil. 
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3 A PANDEMIA DE COVID-19 E SEUS REFLEXOS NO SETOR PÚBLICO E NO 

SETOR PRIVADO DE SAÚDE NO BRASIL 

Considerando o que pôde ser constatado nos diálogos nos itens anteriores, 

principalmente no que se refere as discussões sobre os conceitos e características do 

que é o público e o privado e como esses elementos se dão no âmbito da saúde no 

Brasil, esse presente capítulo, sem a pretensão de esgotar os debates existentes 

sobre o assunto, tem por objetivo em primeiro momento, fazer uma retomada de como 

a pandemia de COVID-19 se configurou no cenário brasileiro, apresentando algumas 

estimativas e estudos sobre a oferta de serviços de saúde no Brasil diante da realidade 

imposta pelo novo coronavírus. Assim, em segundo momento, tem-se a intensão de 

apresentar dados e informações sobre o setor público e o setor privado de saúde e 

posteriormente problematizá-los. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19 E SEUS EFEITOS NO BRASIL 

Tendo em vista essa temática, considera-se necessário para uma organização 

do debate, fazer uma caracterização e uma apresentação de alguns diálogos e 

estudos produzidos sobre a pandemia8 de COVID-19 e algumas das perspectivas 

advindas com seu estabelecimento. 

De acordo com o site da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)9 na 

data de 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu 

várias informações sobre um número crescente de casos de pneumonia acontecendo 

na cidade de Wuhan na China. Logo, teve-se o conhecimento por parte dos cientistas 

de que se tratava de um novo tipo de coronavírus, recebendo a denominação de 

SARS-CoV-2, sendo este vírus responsável por causar a doença de COVID-1910. 

Nessa perspectiva, tendo em vista ainda que, por se tratar de um vírus com 

 
8 O significado do termo está disponível em: https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-
duvida-noticias/entenda-o-que-e-uma-pandemia-e-as-diferencas-entre-surto-epidemia-e-endemia.  
(SÃO PAULO-SP, Instituto Butantan, 2020). 
9 Organização Pan-Americana de Saúde. Página online: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-
pandemia-covid-19.   
10 Para mais informações sobre a diferenciação entre os termos mencionados acesse: 
https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/qual-a-diferenca-entre-sars-cov-
2-e-covid-19-prevalencia-e-incidencia-sao-a-mesma-coisa-e-mortalidade-e-letalidade (SÃO PAULO-
SP, Instituto Butantan, 2020). 
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uma taxa de transmissibilidade mais alta se comparada com as cepas anteriores, 

rapidamente ele estava propagado em diversos países. Com isso, no dia 30 de janeiro 

de 2020 a OMS emitiu um alerta de “Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII)” (OPAS, 2020). Perante o exposto, já no mês de março de 2020 

devido a rápida propagação do vírus a OMS caracterizou a situação como sendo de 

nível pandêmico. 

O alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde se caracteriza por ser o 

de mais alto nível e está previsto no “Regulamento Sanitário Internacional” (OPAS, 

2020). Ainda de acordo com a OPAS (2020) “Essa decisão aprimora a coordenação, 

a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus”. 

Diante desse alerta, de acordo com as informações do Ministério da Saúde 

(2020), no dia 22 de janeiro de 2020 foi ativado no Brasil o Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública (COE-nCov), coordenado pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS). O objetivo deste centro era de “nortear a atuação do MS na resposta 

à possível emergência de saúde pública, buscando uma atuação coordenada no 

âmbito do SUS” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2020). Por sua vez, segundo 

Albuquerque (2020), 

 

a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil 
lançou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus COVID-19, o qual é composto por três níveis de 
resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. 
(ALBUQUERQUE, 2020, p. 3). 
 

Com isso, sobre o Plano de Contingência Nacional, Albuquerque (2020) traz 

que ele, 

 

[...] determina a organização do nível de emergência de saúde pública 
de importância nacional em duas fases: fase de contenção, na qual se 
busca evitar a transmissão sustentada do vírus, e fase de mitigação, 
que tem início a partir do registro de 100 casos positivos do novo 
coronavírus. No Brasil, a fase de mitigação foi alcançada em cerca de 
15 dias após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no país. 
Na Itália, o intervalo de tempo para alcançar o marco de 100 casos foi 
de aproximadamente 20 dias e nos Estados Unidos, sete dias. 
(ALBUQUERQUE, 2020, p. 3). 

 

A partir disso, a autora aponta que, nessa fase o nível de resposta a 

emergência de saúde pública de importância nacional é acionado e o Plano de 

Contingência Nacional passa a estabelecer as seguintes medidas de resposta, 
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“vigilância, suporte laboratorial, medidas de controle de infecção, assistência, 

assistência farmacêutica, vigilância sanitária, comunicação de risco e gestão” 

(ALBUQUERQUE, 2020, p. 3).  

O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020 pelo 

Ministério da Saúde, se tratava de um homem da cidade de São Paulo que esteve em 

viagem na Itália. Ainda, de acordo com a página oficial do Governo Federal11, nesse 

período, o Ministério da Saúde investigava vários casos suspeitos ocorrendo nos 

Estados do “Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e São Paulo” (BRASIL, Ministério De Saúde, 2020). 

Neste cenário, a primeira morte por COVID-19 no Brasil foi confirmada pelo 

Ministério da Saúde no dia 12 de março de 2020. Esta, referia-se a uma paciente de 

57 anos que estava internada em um hospital na cidade de São Paulo. Dessa maneira, 

segundo Demenech et al. (2020, p. 02) “No dia 7 de julho de 2020, contabilizam-se 15 

milhões de casos e 500 mil mortes por COVID-19 ao redor do mundo”. E nessa mesma 

data no Brasil, ainda de acordo com Demenech et al. (2020, p. 02) “dados oficiais 

apontam 1,7 milhão de casos de infecção e 66 mil óbitos”. 

Nessa conjuntura, ainda não possuindo uma medida efetiva como seria, por 

exemplo, o caso das vacinas, uma das principais estratégias que poderiam contribuir 

para conter o avanço das infecções e das mortes causadas pela COVID-19 seria a 

adoção do isolamento social. 

Contudo, em consonância com as concepções de Souza (2020), fazendo uma 

rápida reflexão sobre a condição na qual a classe trabalhadora no Brasil está inserida, 

sem levar em consideração ainda, as condições que viriam a se constituir a partir do 

avanço da pandemia, é de grande percepção que essa noção de isolamento social 

principalmente para as classes mais vulnerabilizadas é algo muito emblemático de ser 

alcançado. 

É importante compreender ainda que, com o agravamento das precarizações 

do trabalho devido principalmente ao avanço do contexto neoliberal, que acaba 

criando situações muito desfavoráveis para os trabalhadores, como por exemplo, 

atividades que não possuem um vínculo empregatício, em que o trabalhador recebe 

de acordo com sua produtividade, e também devido ao fato de que cada vez mais as 

 
11 Acesse a página pelo link: http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1042-brasil-confirma-
primeiro-caso-do-novo-coronavirus-porem-nao-ha-motivo-para-panico (BRASIL, Ministério da Saúde, 
2020).  
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políticas sociais que deveriam possuir o objetivo de assegurar as condições de 

subsistência para essa classe, nesse contexto de avanço do neoliberalismo, acabam 

se tornando cada vez mais celetistas e focalizadas, assim, a questão do isolamento 

social nessas circunstâncias acaba se tornando algo com um nível de complexidade 

muito elevado, portanto, é possível compreender que todos esses fatores 

condicionantes e determinantes impactam de forma direta nas condições de vida e 

saúde desses indivíduos. 

Com isso, ainda de acordo com Souza (2020), a partir do processo da 

determinação social da saúde, em primeiro momento, ele considera que a emersão 

da pandemia de COVID-19 no mundo se consolidou devido a prioridade dada para a 

esfera econômica, tendo em vista ainda, o processo de mundialização12 do capital em 

que barreiras são ultrapassadas para a plenitude do livre comércio entre as 

civilizações. E, diante disso, ele traz que, 

 

Tal condição teve forte influência nas decisões tardias dos governos 
nacionais em fecharem as fronteiras e adotarem medidas mais rígidas 
de afastamento social. Embora ainda precisem ser confirmados, há 
indícios de que o atraso de alguns países europeus em adotar tais 
medidas contribuiu, sobremodo, à explosão dos casos no continente. 
É o caso de Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha. A título 
de exemplo, na Itália, após as primeiras mortes serem registradas em 
fevereiro, alguns prefeitos e governos regionais decretaram 
quarentena, mas o primeiro – ministro, Giuseppe Conte, conseguiu 
derrubar tais medidas sob alegação de que elas apenas pregavam o 
caos. Pouco tempo depois, a Itália se tornou, por algumas semanas, 
o epicentro da pandemia e os outros países aqui citados já estavam 
entre os oito mais afetados. (SOUZA, 2020, p. 07). 
 

 Com isso, o autor reflete que essas nações viram-se constrangidas pelas 

“contradições do sistema de defendem” (SOUZA, 2020, p. 07) a partir do momento 

que precisaram adotar medidas para conter o avanço da pandemia, “ainda que sob 

tensão contínua por setores das burguesias nacionais e internacionais a fim de 

adiantar o retorno à normalidade” (SOUZA, 2020, p. 07). 

 Em vista disso, em segundo momento, o autor também indica como outros 

 
12 O capitalismo contemporâneo é marcado pela articulação das nações no interior de um “organismo” 
que funciona mundialmente. Trata-se de uma dinâmica (a priori, econômica) de eliminação das 
fronteiras para a expansão do capital, descrita por Chesnais como um fenômeno de “mundialização”. 
[...] A mundialização seria, ainda, um termo mais adequado do que “globalização” e a pretensa 
neutralidade que, segundo seus propagandistas, ela carrega, enquanto um processo conduzido pela 
integração tecnológica, informacional e um suposto saudável intercâmbio comercial. (CHESNAIS apud 
SOUZA, 2020, p. 02) 
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fatores para o agravamento e avanço da COVID-19, a grande fragilização de sistemas 

públicos de saúde, a partir de uma análise da “dinâmica financeira particularizada nos 

mecanismos das dívidas públicas que implicam sistemas de saúde subfinanciados 

[...]” (SOUZA, 2020, p. 07). Ainda, faz considerações a partir das contradições que 

avançam simultaneamente com o avanço da mundialização da faceta neoliberal. 

Diante disso, ele considera que os impactos que as doenças geram são 

diferentes para diferentes classes sociais, afetando de maneira mais intensa 

populações mais pauperizadas, “devido ao baixo acesso à água tratada, saneamento 

e estrutura e renda que permita adotar as medidas de prevenção” (SOUZA, 2020, p. 

08). Assim, o autor pontua ainda que, 

 

[...] não se pode deixar de reconhecer que a pandemia, 
evidentemente, agravará algumas expressões da questão social, 
especialmente, o desemprego. Inclusive, a narrativa neoliberal oscila 
entre um discurso a favor das medidas de prevenção (como o 
afastamento social) e a famigerada defesa da economia, sob o 
subterfúgio de que a bancarrota (e a miséria que supostamente surge 
daí) matará mais do que a COVID-19. É necessário analisar essa 
questão tendo em vista sua dimensão histórico-social, bem como 
sopesar esse discurso, uma vez que boa parte dos seus porta-vozes 
são grandes empresários, personificações do grande capital, ou ainda, 
seus aliados no âmbito político e midiático. Trata-se de uma 
tergiversação que ignora ou falsifica o fato de que é o capitalismo que, 
historicamente, gera a desigualdade social e o desemprego, sendo 
elementos que lhes são estruturais. (SOUZA, 2020, p. 08). 
 

Nesse sentido, outro quesito fundamental que Souza (2020) expõe, é que, 

 
[...] são as medidas econômicas e políticas demandadas pelo 
enfrentamento da crise estrutural que aumentaram a desigualdade e 
o desemprego para níveis alarmantes. Portanto, não é a pandemia da 
COVID-19 a responsável pela fome e pela miséria, por levar à morte 
os indivíduos pauperizados da classe trabalhadora, mas o próprio 
modus operandis do capitalismo, na efetivação diária do seu caráter 
destrutivo, sobretudo por possibilitar o acúmulo de riqueza nas mãos 
de poucos e a pauperização daqueles que produzem tal riqueza. A 
pandemia, então, se constitui enquanto mais um elemento soerguido 
das bases objetivas do capital mundializado e que adentra nessa 
espiral contraditória, estabelecendo uma relação de determinação 
recíproca para com as mesmas, mas estando longe de ser a raiz dos 
problemas sociais. (SOUZA, 2020, p. 08). 

 

 

Tendo essas compreensões em evidência, Sodré (2020) também avalia que 

essas situações são estruturais e inerentes ao modo de produção capitalista, e que 



58 

considerando isso a partir da realidade brasileira, na qual, o governo não criando um 

plano de contingência que fosse efetivo para propiciar que o isolamento social 

pudesse ter uma abrangência maior, optou por priorizar os interesses econômicos em 

razão dos interesses que pudessem conter o avanço do vírus e as mortes causadas 

por ele, ressaltando ainda que neste cenário, os governantes já tinham o 

entendimento das recomendações feitas pela OMS, na qual, ainda sem o 

desenvolvimento das vacinas o isolamento social era a medida que poderia ser mais 

eficaz. 

É importante destacar ainda que, a ausência do governo federal nesse 

processo, se tornou mais visível no momento em que acabou por repassar a 

responsabilidade que era de sua atribuição, para que os próprios governos estaduais 

criasses/planejassem suas próprias estratégias de contingência da pandemia. 

Diante disso, um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 

Ministério da Saúde, 2020) buscou apresentar a diferença da oferta de leitos no setor 

público e no setor privado, que com o avanço da pandemia de COVID-19 no Brasil se 

alastraram, e a partir disso considerou-se que a falta de regulação do setor privado 

por parte do poder público intensificaram esses agravos. Ainda de acordo com o 

estudo, foi proposto por um grupo de entidades representativas, como a Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(Cebes) a Frente Nacional Contra a Privatização, entre outras, uma proposta para 

unificação de leitos públicos e privados intitulado como “Leito para Todos” (FIOCRUZ, 

Ministério da Saúde, 2020), contudo na época, não houve uma resposta ao manifesto 

nem por parte do poder público nem pelas instâncias da rede privada. 

A partir disso, nos próximos itens serão abordados levantamentos e estimativas 

realizados por diversos/as autores/as apresentando as semelhanças e diferenças na 

rede pública e na rede privada na oferta e acesso aos meios no que tange ao 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil.     

  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS AUTORES E DAS BIBLIOGRAFIAS ANALISADAS REFERENTES 

À TEMÁTICA 

A partir das informações retratadas acima, nesse item serão apresentados os 
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materiais coletados para a pesquisa, com o objetivo de responder os eixos 

estabelecidos, utilizando-se da técnica de análise de conteúdo. Diante disso, tem-se 

os seguintes eixos: as principais características do público e do privado na saúde no 

Brasil; o acesso dos usuários no setor público e setor privado da saúde às ações e 

serviços necessários para o enfrentamento da pandemia de COVID-19; e, 

semelhanças e diferenças entre os setores público e privado em relação a oferta de 

ações e serviços  no atendimento de indivíduos acometidos pelo novo coronavírus. 

Conforme já indicado no capítulo 1, para isso utilizou-se a modalidade de 

pesquisa bibliográfica por meio de artigos de periódicos coletados na base de dados 

da SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico por serem 

consideradas plataformas seguras e de natureza científica. Assim, para a seleção dos 

artigos científicos considerou-se o recorte de ano de 2020 a 2021, sendo entendido 

como o período de ápice pandêmico no Brasil e no mundo (foram selecionados artigos 

produzidos até o mês de setembro de 2021). 

Ainda, como critério foram utilizadas palavras-chave para a busca dos 

materiais, podendo citar: saúde pública, saúde privada, enfrentamento, pandemia de 

COVID-19, Brasil. Diante disso, foram encontrados seis (06) artigos tratando 

especificamente do objeto de pesquisa. E, para uma melhor organização e exposição 

dos materiais, tem-se o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Materiais da pesquisa bibliográfica 

Base de 
dados 

Periódico 
(nome da 
revista) 

Nome do 
artigo 

Autores/as Ano de 
publicação 

Link para 
acesso 

Google 
Acadêmico 

Trabalho, 
Educação e 
Saúde 

Coronavírus, 
o pedagogo 
da catástrofe: 
lições sobre o 
SUS e a 
relação entre 
público e 
privado. 

André Vianna 
Dantas13. 

2020 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé14 

SciELO Cadernos de 
Saúde 
Pública. 

Desigualdade, 
situação 
geográfica e 
sentidos da 
ação na 
pandemia da 

Mariana 
Vercesi de 
Albuquerque15. 
 
Luis Henrique 
Leandro 

2020 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé17 

 
13 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9916181528181664  
14 https://www.scielo.br/j/tes/a/BxSvKF5cFWG7wHkQdhtBcRk/?lang=pt&format=pdf   
15 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9238678546388674 
17 https://www.scielo.br/j/csp/a/YnJk6W34PYN9G5jp39kzCdy/?lang=pt&format=pdf  
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COVID-19 no 
Brasil. 

Ribeiro16. 

Google 
Acadêmico 

Humanidades 
e Inovação. 

A 
intensificação 
das 
privatizações 
da política de 
saúde no 
enfrentamento 
à pandemia 
da Covid-19 
no estado do 
Tocantins. 

Alana Barbosa 
Rodrigues18. 
Clarissa Alves 
Fernandes de 
Menezes19. 
Elisane Barros 
de Sousa20. 
Maria Helena 
Cariaga21. 
Vanda Micheli 
Burginski22. 

2021 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé23 

SciELO Trabalho, 
Educação e 
Saúde. 

Epidemia de 
Covid-19: 
questões 
críticas para a 
gestão da 
saúde pública 
no Brasil. 

Francis 
Sodré24. 

2020 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé25 

Google 
Acadêmico 

Saúde 
Debate. 

Oferta pública 
e privada de 
leitos e 
acesso aos 
cuidados à 
saúde na 
pandemia de 
Covid-19 no 
Brasil. 

Danielle Conte 
Alves Riani 
Costa26. 
Ligia Bahia27. 
Elza Maria 
Cristina 
Laurentino de 
Carvalho28. 
Artur Monte 
Cardoso29. 
Paulo Marcos 
Senra 
Souza30. 

2020 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé31 

SciELO Revista de 
saúde 
coletiva. 

Crescimento 
dos leitos de 
UTI no país 
durante a 
pandemia de 
Covid-19: 
desigualdades 
entre o público 

Dorival 
Fagundes 
Cotrim 
Junior32. 
Lucas Manoel 
da Silva 
Cabral33. 

2020 Acesse pelo 
link disponível 
na nota de 
rodapé34 

 
16 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6949776894630693 
18 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7460963076851112 
19 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3354563909609402  
20 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2682268050819757  
21 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1582473058908356  
22 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9178454746153446  
23 https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/5344  
24 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7744765390568573  
25 https://www.scielo.br/j/tes/a/YtCRHxTywqWm4SChBHvqPBB/?format=pdf&lang=pt   
26 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1492516005637324  
27 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1810292003452931  
28 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3654603160951739  
29 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9058617495297763  
30 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2455871103324245  
31 https://www.scielosp.org/pdf/sdeb/2020.v44nspe4/232-247/pt   
32 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7008561960392884  
33 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8282273527347394  
34 https://www.scielo.br/j/physis/a/JjDgLZrckLz6LWQb5MKNGTB/?lang=pt&format=pdf  
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x privado e 
iniquidades 
regionais. 

Fonte: O próprio autor (2022). 

 

Desta feita, considerando a exposição dos materiais, pretende-se nesse 

momento identificar algumas características mais gerais dos autores e das 

bibliografias, tendo como objetivo apresentar as áreas de saber nas quais esses 

artigos se originam, quais são as problematizações e os principais elementos que 

os/as autores/as trazem e as representatividades dos estudos.   

Com isso, em relação aos materiais bibliográficos obtidos, sendo considerados 

os produzidos até o período de setembro de 2021, data na qual foram concluídos os 

levantamentos dos mesmos, pode-se diante de uma breve problematização perceber 

as principais semelhanças e diferenças, em relação aos eixos citados anteriormente, 

dos/as autores/as e também os caminhos nos quais esses/as autores/as basearam e 

fundamentaram suas argumentações. 

Para dar início na apresentação dos elementos contidos nos artigos, que foram 

demarcados através das unidades de contexto para uma melhor organização das 

ideias, em primeiro momento, considera-se que, do total de dezesseis (16) autores/as 

envolvidos/as na elaboração dos materiais, oito (08) possuem graduação em Serviço 

Social e são estudiosos/as na área da Saúde Coletiva/Política de Saúde e Política 

Social; outros/as quatro (04) autores/as são estudiosos/as e pesquisadores/as na área 

de Saúde Pública; e, outros/as quatro (04) possuem formação na área da Medicina e 

são professores/as em universidades com ênfase em Políticas de Saúde e 

Planejamento em Saúde. É importante ressaltar ainda que, para a produção dos 

materiais bibliográficos, a maioria dos/as autores/as aprofundam suas análises 

fazendo o uso de banco de dados e fontes documentais, o que permite um 

detalhamento e aproximações mais precisas diante do tema em questão. 

Nesse sentido, ainda em referência aos materiais obtidos, no que tange as 

semelhanças, nota-se que, mesmo os artigos que debatem localidades específicas, 

como  determinados estados do território brasileiro, por exemplo, em algum momento 

versam sobre o Brasil como um todo, permitindo assim que se tenha a compreensão 

da totalidade do país. Portanto, considera-se que todos os seis (06) artigos 

possibilitam uma generalização do entendimento do público e do privado na saúde no 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil. 
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Nesta angulação, ao fazer-se uma aproximação dos materiais verifica-se que 

em dois (02) artigos os/as autores/as direcionam seus pensamentos a partir de críticas 

ao processo de privatização, precarização do trabalho e o Estado com uma forte 

perspectiva neoliberal. Buscam também analisar/apresentar que os processos de 

privatização do Sistema Único de Saúde se intensificaram ainda mais com o contexto 

pandêmico, e também devido o desenvolvimento do modo de produção capitalista. 

Em mais um (01) artigo, os/as autores/as pretenderam fazer uma 

problematização a partir de condicionantes de desigualdades econômicas, sociais e 

socioespaciais, colocando em pauta a indagação de como diferentes regiões e 

populações do Brasil possuem diferentes condições de prevenção, proteção e 

possibilidades de acesso a tratamento e recuperação da COVID-19. 

 Subsequentemente, em outro artigo de grande destaque, a autora parte da 

concepção da conjuntura política para realizar uma reflexão sobre como a pandemia 

de COVID-19 foi tratada pelo governo brasileiro, e quais eram as principais 

intensões/direções que esses governantes escolheram diante deste cenário. 

 Assim, em outros dois (02) artigos os/as autores/as empenharam-se em 

apresentar as principais divergências na oferta e ações de serviços de saúde no setor 

público e no setor privado de saúde no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Tiveram a intensão, ainda, de problematizar as grandes diferenças nos números de 

leitos públicos e leitos privados, e as diferenças dessas ofertas por regiões no território 

brasileiro. 

 Diante da breve apresentação dos materiais coletados para compor as 

análises, tendo como objetivo problematizar qual o papel do público e do privado na 

saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, constatou-se que 

majoritariamente os/as autores/as possuem formação em Serviço Social, e que, após 

realizar as devidas leituras de seus trabalhos e fazer uma pesquisa sobre seus perfis 

e áreas de estudo por meio da “Plataforma Lattes”, pode-se inferir que estes/as 

possuem uma concepção com um viés crítico sobre a realidade, na qual, considera-

se que os agravos da pandemia de COVID-19 não se dão apenas pela agressividade 

do vírus ou por conta da insuficiência dos sistemas de saúde no Brasil, mas pelo fato 

de que, em uma sociedade configurada pelo modo de produção capitalista as 

circunstâncias postas ocorrem de maneira estrutural, considerando ainda, esse modo 

de produção como o gerador das expressões da questão social. 

Ainda, em relação ao levantamento dos perfis dos/as autores/as, nota-se que 
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predominantemente grande parte possui experiências e estão vinculados de forma 

direta com a saúde coletiva, o que faz deles/as conhecedores/as e especialistas na 

atuação com a política de saúde. Assim, nos próximos itens pretende-se problematizar 

os levantamentos e estudos produzidos pelos/as autores/as em relação ao acesso e 

as ações no setor público e privado diante da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

 

3.3 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO EM RELAÇÃO A 

OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS PELO NOVO 

CORONAVÍRUS. 

 Com o objetivo de compreender como os/as autores/as trazem esse debate em 

seus trabalhos bem como organizam suas pesquisas, levantou-se após uma 

compreensão de suas ideias os caminhos mais comuns adotados e conceituados por 

eles/as, como será apresentado a partir deste momento. 

 Desta feita, partindo de uma estruturação e uma concepção mais abrangente, 

pode-se considerar a ideia proposta por Dantas (2020) na qual ele argumenta sobre 

os processos de privatização em que o Sistema Único de Saúde é afetado, e isso 

ocorre principalmente por meio de “intensas reformas que são promovidas pelo 

Estado brasileiro nos últimos anos, a saber, os ajustes fiscais, as reformas trabalhistas 

e previdenciária e a Emenda Constitucional 95 [...]” (DANTAS, 2020, p. 01). 

 Nesse mesmo sentido, o autor também considera como algo que não contribui 

para o fortalecimento do SUS são as disposições que determinadas leis estabelecem, 

no que se refere a saúde no Brasil, em que é assegurado que o sistema privado de 

saúde possui a função de “complementaridade” (DANTAS, 2020, p. 03) ao sistema 

público. Contudo, o autor expressa que, diante da pandemia de COVID-19 no Brasil, 

levando ainda em consideração todos os processos de “subfinanciamento e/ou 

desfinanciamento” (DANTAS, 2020, p. 03) que são acometidos ao SUS, fica mais 

destacado o fato de que o sistema privado de saúde não possui condições para o 

enfrentamento da pandemia, nem mesmo de forma “suplementar” (BAHIA; CAMPOS 

apud DANTAS, 2020, p. 03). 

Porém, ainda sob esse ponto de vista, diferentemente dos desmontes que 

ocorrem no sistema público de saúde no Brasil, ao mesmo passo, a saúde privada 

“[...] foi beneficiária direta e indireta do grosso dos recursos ‘públicos’ que deveriam 
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ter sustentado dignamente a política social de maior envergadura da América Latina 

dos anos 1980 para cá” (DANTAS, 2020, p. 04). 

Outra situação que o autor problematiza em seu debate é em relação aos 

recursos do PIB brasileiro destinados para a saúde. Assim, Dantas (2020) faz uma 

comparação da distribuição desses recursos para a saúde pública e saúde privada 

durante um determinado período de tempo. Em 1993 os gastos com saúde pública 

eram de 2,8% do PIB, e os gastos com saúde privada eram de 1,4% do PIB. No 

entanto, a partir 1995 esses percentuais começaram a ganhar proporções inversas. 

Em 2002, o gasto público com saúde era de 3,2% e do privado era de 3,9%. Em 2015, 

o gasto com o público era de 3,9% e com o privado era de 5,2%. Diante disso, o autor 

conclui que “[...] paulatina e legalmente, sem que se alterasse uma linha da 

Constituição, o público foi sendo minguado, drenado, para estimular e financiar, direta 

e indiretamente, o mercado privado de saúde” (DANTAS, 2020, p. 04). 

Em virtude disso, Dantas (2020), levando em consideração essa disparidade 

na distribuição de recursos para a saúde pública e para a saúde privada, expõe que 

“atualmente 162 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para 

quaisquer atendimentos, da atenção primária à alta complexidade” (DANTAS, 2020, 

p. 04). E, do outro lado, 47 milhões de brasileiros dispõe de planos privados de saúde 

“embora também utilizem o SUS (indiretamente, no que diz respeito à política e as 

ações da vigilância sanitária [...] e, diretamente, no que tange as campanhas de 

vacinação em massa ou aos programas públicos de transplante)” (GUIMARÃES apud 

DANTAS, 2020, p. 04). 

Da mesma forma, com o mesmo teor de observância, Albuquerque e Ribeiro 

(2020) fundamentam suas pesquisas realizando uma associação na qual colocam em 

destaque a questão, em primeiro momento, do crescimento das desigualdades sociais 

devido o desenvolvimento do período/processo de globalização. 

Para eles, 

 

A globalização é um período em que o mundo apresenta-se mais 
conectado e fluido pela unicidade dos sistemas técnicos e crescente 
interdependência produtiva, comunicacional, informacional e 
financeira entre lugares, produtora de uma mais-valia também global. 
Trata-se de um período crise, pois desde os anos de 1970 as crises 
foram tornadas sistêmicas e estruturais, cada vez mais frequentes, 
intensas, cotidianas e mundializadas. Uma globalização neoliberal 
perversa, centrada no dinheiro e na informação, que gera pobreza 
estrutural generalizada, resultante do crescimento da competitividade 
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e da seletividade espacial de investimentos, produção, circulação e 
consumo (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 02). 
 

Diante disso, os autores ainda acrescentam que a saúde expressa 

“desigualdades e injustiças que resultam da combinação de diferentes determinantes 

e dimensões das condições individuais, sociais, estruturais e conjunturais, tendo 

relação direta com as características do meio social e ambiental em que vive” 

(ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 03). 

Com isso, fica mais evidente como o processo de globalização acaba afetando 

e agravando os efeitos da pandemia de COVID-19 em populações mais vulneráveis 

que não possuem condições muito favoráveis para se protegerem diante da ameaça 

do vírus. Assim, 

 

O vírus é disseminado rapidamente, mas não democraticamente, não 
é indiferente às classes sociais, ao gênero, raças e etnias, tampouco 
aos lugares. As condições preexistentes de vida e saúde dos 
indivíduos, em cada lugar, explicam em grande parte sua capacidade 
de prevenção, acesso aos serviços de saúde e sobrevivência às 
consequências sanitárias, econômicas e sociais da COVID-19 
(ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 03). 
 

Isso evidencia então que, determinadas regiões mais desenvolvidas, como 

metrópoles, por exemplo, concentram unidades de saúde mais amplas e de acessos 

mais fácies, se comparadas com regiões que estão mais distantes das metrópoles do 

Brasil. Dessa forma, essas regiões “[...] concentram boa oferta pública e privada de 

leitos de UTI, profissionais de saúde e respiradores em relação aos demais municípios 

e regiões do país” (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 03). 

Outra problematização apresentada pelos autores, com grande importância a 

se destacar, é, devido a essas desigualdades regionais em relação ao acesso aos 

serviços de saúde, uma situação que acabou sendo agravada foi a de que os 

municípios e estados que encontravam-se em situações mais críticas tiveram que 

buscar por alternativas de maneira “individual”, que segundo os autores, 

 

[..] tem incentivado inclusive a competição entre estados e municípios 
por insumos, equipamentos, recursos públicos e doações privadas 
para atendimento à saúde, assistência social, apoio às atividades 
econômicas e manutenção das receitas governamentais. Sem 
coordenação federal, estados e municípios precisam competir em 
mercados internacionais, marcados pela grande disparidade de 
preços em função da escassez de oferta e alta demanda por 
medicamentos e equipamentos necessários para a atenção aos 
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pacientes com COVID-19 (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 07). 
 

Ainda, diante dos agravos estabelecidos pela COVID-19, os autores 

consideram que “As consequências da pandemia tendem a se agravar nas situações 

geográficas marcadas por desigualdades, isto é, onde há maior exploração, 

espoliação e opressão” (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 09). 

De acordo com os escritos de Rodrigues et al. (2021, p. 115), 

 

Sobre a relação público e privado na organização e prestação de 
serviços em saúde, esses serviços estariam sob a responsabilidade 
direta do Estado, uma conquista importante incorporada na 
Constituição. Contudo foi estabelecida a complementaridade no SUS, 
que permitiu a contratação de serviços privados por dentro do sistema. 
Na Constituição, em seu artigo 199 previu que as instituições privadas 
poderiam participar de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Segundo Carneiro (2014 apud RODRIGUES et al., 2021, p. 115) o que 
constata é uma ‘complementaridade invertida’ em que o setor privado 
se torna principal provedor dos serviços de saúde e o SUS é 
transformado em complementar, na contramão do dispositivo 
constitucional. Além disso, ‘o setor privado só procura complementar 
o setor público nos serviços que tenham altos retornos financeiros’ 
(CARNEIRO apud RODRIGUES et al., 2021, p. 115). 
 

Diante dessas complicações apresentadas acima, as autoras consideram ainda 

duas dificuldades, 

 

[...] o desfinanciamento das políticas sociais, que implica em menos 
suportes para a reprodução da força de trabalho; e a 
supercapitalização, que se trata da mercantilização direta de serviços 
antes públicos e passam a ser adquiridos no mercado (RODRIGUES 
et al., 2021, p. 116). 
 

Nesse sentido, Rodrigues et al. (2021, p. 116) complementam ainda que, “o 

que vemos, portanto, é uma intensificação dessa tendência e uma agudização da 

privatização dos serviços de saúde em uma situação de emergência sanitária”. 

Para as autoras, esse processo de privatização não é algo recente, ele começa 

a ganhar força em 1990 quando são desenvolvidas as primeiras propostas de 

“flexibilização da centralidade estatal na implementação das políticas sociais, com 

destaque para o Sistema Único de Saúde” (RODRIGUES et al., 2021, p. 117). E, 

ainda, para elas esse processo de privatização é de fundamental ocorrência devido o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista.  
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Neste angulação, outro aspecto de grande importância levantado pelas 

autoras, é em relação a “cultura da crise” (MOTTA apud RODRIGUES et al., 2021, p. 

117) que é utilizada como um instrumento para difundir a ideia de que o Estado é 

ineficiente na condução dos serviços sociais públicos e no controle do setor privado, 

assim, esse se torna “o momento em que as instituições sem fins lucrativos são postas 

como agentes privilegiados para assumir essas funções” (RODRIGUES et al., 2021, 

p. 117). Ainda, em conformidade com as autoras, 

 

É nesse contexto que as parcerias entre o poder público e as 
entidades filantrópicas sem fins lucrativos são estabelecidas, mediante 
a contratação de profissionais com destaque para os grandes centros 
urbanos que, desde então, acumulam uma vasta experiência na 
articulação público-privado em saúde, através das organizações 
sociais” (RODRIGUES et al., 2021, p. 117). 
 

Neste cenário, segundo Rodrigues et al. (2021) em relação a esses processos 

de privatização do SUS eles acabaram por se intensificar com a pandemia de COVID-

19, com uma maior atuação da esfera privada em seu interior, “principalmente por 

meio das Organizações Sociais (OSSs) de Saúde” (RODRIGUES et al., 2021, p. 118). 

No ponto de vista de Sodré (2020), o sistema público de saúde em 2020 já se 

encontrava fragilizado devido a implantação, por parte do Ministério da Saúde, de 

várias medidas de privatização e corte de programas que ocorreram em 2019. Assim, 

essas situações geraram um campo muito fértil e favorável para a instalação e 

desenvolvimento de empresas privadas de saúde no Brasil, em primeiro momento “se 

materializando em algumas ações” (SODRÉ, 2020, p. 03). 

Em razão disso, de acordo com a autora citada acima, diante da 

ineficiência/ausência do Ministério da Saúde em realizar alguma ação efetiva, ficou na 

responsabilidade principalmente dos estados e municípios em desenvolver suas 

medidas frente a pandemia, com isso, Sodré (2020) destaca que nesse processo, 

 

[...] os hospitais com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as Unidades 
de Pronto-Atendimento (UPAs) foram considerados como as 
principais referências para a população diante da epidemia instalada 
(SODRÉ, 2020, p. 04). 
 

Contudo, ainda em consonância com a autora, sobre esses serviços ela traz 

que, [...] “torna-se fundamental resgatar que por quase duas décadas a gestão destes 

serviços foi repassada às Organizações Sociais de Saúde (OSSs) nos estados que 
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compõem o principal eixo econômico no Brasil” (BUSSINGUER apud SODRÉ, 2020, 

p. 04). 

Sobre o sistema público de saúde, Costa et al. (2020), consideram que a 

COVID-19 acaba por agravar ainda mais os problemas decorrentes do 

subfinanciamento do SUS que já ocorrem há muitos anos. E, diante desse quadro, o 

sistema privado de saúde “[...] tenta fortalecer uma imagem positiva com doações ao 

setor público” (COSTA et al., 2020, p. 240). 

Com isso em evidência, de acordo com os autores, 

 

Apesar de as contribuições da rede hospitalar privada terem sido 
importantes em um contexto de desprovimento de recursos e demora 
para organizar a rede hospitalar pública, constatou-se que o potencial 
de sinergia na interação entre SUS e planos e hospitais privados para 
salvar vidas foi reduzido a mero auxílio para atenuar lacunas pontuais 
do SUS (COSTA et al., 2020, p. 240). 
 

Diante da conjuntura decorrente da pandemia, os autores defendem ainda que, 

 

O enfrentamento da pandemia poderia promover o fortalecimento e a 
ampliação do sistema público e do complexo médico-industrial da 
saúde, diante do aumento dos investimentos públicos, abertura de 
novos leitos, reconhecimento e valorização do trabalho dos 
profissionais de saúde, investimentos em ciência e tecnologia e na 
indústria nacional e atendimento igualitário. Ao contrário, a resposta 
brasileira à Covid-19, repleta de falhas, acentua fragilidades do poder 
público e conota renúncia a respeitar a garantia à saúde como um 
direito social previsto na Constituição Federal (COSTA et al., 2020, p. 
242). 
 

Com isso em evidência, partindo das premissas elencadas por Junior e Cabral 

(2020), nota-se que eles consideram que a pandemia poderia se tornar um elemento 

que teria condições de viabilizar o fortalecimento do sistema público de saúde no 

Brasil, visto que este, encontra-se em situações muito críticas principalmente nos 

últimos anos, e, com o contexto pandêmico se agravando no Brasil acaba tornando a 

situação ainda mais complexa. 

Nesse sentido, os autores consideram que esse fortalecimento do SUS ainda 

teria um papel fundamental para a “retomada da centralidade” (JUNIOR; CABRAL, 

2020, p. 02) para “[...] crescer e submeter o privado ao seu controle e não o contrário” 

(JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 02). 

Diante disso, após realizarem um estudo aprofundado sobre os números de 

ofertas de leitos para pacientes agravados pela COVID-19, Junior e Cabral (2020) 
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contestam vários discursos que se tinham de que o SUS estava se fortalecendo na 

pandemia, que segundo eles “[...] certamente ocorre no âmbito da percepção da 

sociedade, mas do ponto de vista concreto, de melhorias no sistema, como a 

expansão das UTIs, percebe-se um crescimento exponencial do setor suplementar” 

(JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 07). 

Considerando essas breves exposições, é perceptível o fato de que, com o 

avanço das privatizações e corte nos orçamentos, principalmente como vem 

ocorrendo das últimas décadas para cá, não apenas no Sistema Único de Saúde, mas 

também em grande parte das políticas sociais, fica evidente como esses 

descompassos interferem profundamente no que concerne à oferta de ações e 

serviços de saúde prestados para a classe trabalhadora e para os indivíduos que 

encontram-se em maior situação de vulnerabilidade social, sendo considerados os 

principais usuários do sistema público de saúde no Brasil. 

Nesse sentido, levando em consideração esses processos de sucateamento 

que ocorrem no SUS devido o subfinanciamento pelo qual é submetido, acaba por 

criar-se um espaço propício para o crescimento e fortalecimento da saúde privada, 

destacando ainda que, as atividades do setor privado de saúde são asseguradas pela 

Constituição de 1988, na qual é permitida sua “complementaridade” (RODRIGUES, et 

al., 2021, p. 115) ao SUS. Contudo, diante das informações apresentadas pelos/as 

autores/as envolvidos neste estudo, nota-se que, o que está acontecendo de fato é o 

papel inverso em determinados serviços, nos quais o SUS é quem passa a 

complementar o setor privado. 

   É importante destacar ainda que, das últimas décadas para cá, como já citado 

anteriormente, com o avanço das políticas neoliberais e com o desenvolvimento do 

processo de globalização, acaba por ocorrer um enxugamento do Estado, o que é 

muito favorável para o mercado, e como pôde ser visto no decorrer das pesquisas, 

houve uma redução dos recursos do PIB brasileiro destinados para a saúde pública, 

e ao mesmo tempo, ocorreu um aumento nos recursos que são destinados para o 

setor privado. Assim, é necessário levar em consideração ainda que, o número de 

pessoas que tem acesso a serviços privados de saúde é bem menor se comparado 

as pessoas que dependem exclusivamente do SUS. 

 Diante dessas colocações, é possível constatar as grandes diferenças entre o 

setor público e o setor privado de saúde diante da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Por um lado, tem-se um setor privado de saúde dispondo de maiores números de 
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recursos e equipamentos para atender um contingente bem menor, e do outro lado 

um sistema público dispondo de um número reduzido de equipamentos e recursos 

para um contingente extraordinariamente maior de pessoas. 

Para além disso, ao aproximar-se do ponto de vista dos/as autores/as, com o 

agravamento da pandemia de COVID-19 destaca-se o fato de que o setor privado de 

saúde acabou por se fortalecer e se expandir. Porém, na contramão, o SUS parece 

apresentar-se mais fragilizado e sucateado diante dos desafios advindos com a 

pandemia. 

Assim, com essas situações em evidência, percebe-se a assertiva dos/as 

autores/as, na qual é considerado que o sistema público de saúde passa a ser 

sufocado cada vez mais, criando um espaço propício para o crescimento e expansão 

dos serviços privados de saúde. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS DO PAPEL DO PÚBLICO E DO PRIVADO NA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL 

Acerca dessa temática, tendo o objetivo de dar ênfase no debate já 

estabelecido linhas acima, essa unidade busca apresentar de maneira mais 

pormenorizada a atuação do Sistema Único de Saúde e da atuação do setor privado 

frente aos desafios decorrentes da pandemia. Assim, tem-se como direção para o 

estudo, em primeiro momento, questões relacionadas aos números de leitos 

disponíveis no sistema público e no privado, levantamentos sobre a disponibilidade 

dos serviços por regiões no Brasil, principais medidas adotadas pelos governos para 

o enfrentamento da doença, entre outras considerações elementares que poderão 

permitir o entendimento sobre as condições designadas para o papel do público e do 

privado na saúde no enfrentamento da COVID-19 no Brasil. 

Em vista disso, diante do contexto pandêmico, Dantas (2020), reflete sobre o 

viés da desigualdade e insuficiência de leitos de UTI da saúde pública em relação à 

saúde suplementar para pacientes com COVID-19. Assim, o autor destaca que, sem 

entrar no debate sobre as diferenças regionais na oferta de leitos, a disponibilidade 

de leitos para pessoas que tem acesso a saúde suplementar é 4 vezes maior se 

comparado ao SUS, considerando ainda que, a saúde suplementar atende a uma 

população 3,4 vezes menor se comparada aos que dependem exclusivamente do 
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sistema público de saúde. Segundo o autor, “enquanto o SUS possui 1,8 leitos por 10 

mil habitantes, o setor privado possui 7,3 leitos para o mesmo contingente 

populacional” (DANTAS, 2020, p. 04). 

Albuquerque e Ribeiro (2020) fazendo uma reflexão sobre a situação em que 

os serviços de saúde (públicos e privados) encontram-se no Brasil, diante do cenário 

da pandemia de COVID-19, trazem que, 

 

Considerando-se a oferta de serviços, profissionais e equipamentos 
de saúde necessários aos cuidados dos pacientes com COVID-19, 
publicações mostram que existe grande desigualdade regional no 
Brasil. Nas macrorregiões Norte e Nordeste, a oferta de serviços de 
saúde está mais concentrada nas capitais e em poucos polos 
regionais nas áreas metropolitanas e de urbanização consolidada. No 
Centro-oeste e parte do Nordeste, áreas que concentram os serviços 
de saúde necessários são aquelas de urbanização consolidada ou em 
franca expansão e consolidação, vinculadas sobretudo aos polos do 
agronegócio. Na região mais concentrada do país (Sul e Sudeste), a 
rede de serviços está bem distribuída pelo interior dos estados. Já nas 
análises das 450 Regiões de Saúde existentes hoje no país, aquelas 
formalmente constituídas para fins de planejamento do SUS, quando 
de estudos de regiões definidas pelo deslocamento populacional em 
busca de atendimento à saúde com base em dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é alarmante o dado de 
que grande parte delas não conta com os recursos necessários para 
responder à pandemia (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 05). 
 

Diante disso, outro caminho considerado de grande relevância para os autores, 

é em relação as formas, não apenas para o enfrentamento da pandemia, mas também 

para a diminuição/superação de outras desigualdades existentes, tanto econômicas, 

sociais quanto regionais que contribuem para o agravamento da COVID-19. Dessa 

maneira, os autores demonstram que “Riscos e agravos da pandemia não são apenas 

condicionados pela pobreza ou falta de serviços de saúde, mas, sobretudo, pelas 

desiguais condições de risco, proteção e cuidado em todas as dimensões da vida” 

(ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020, p. 09). 

Em relação às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia de 

COVID-19 pela maior parte dos estados brasileiros, segundo Rodrigues et al. (2021), 

nota-se à preferência pelos serviços ofertados pelo setor privado da saúde, por meio 

das “parcerias público privadas” (RODRIGUES et al., 2021, p. 121). Diante disso, as 

autoras ressaltam que, 

 

[...] a preferência pelo setor privado não é uma condição inevitável, 
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uma vez que há várias possibilidades de se expandir a oferta 
hospitalar a partir de leitos inutilizados na rede pública, por falta de 
contratação de pessoal que poderia ter sido realizada, através do 
Regime Jurídico Único, para fortalecer o sistema público de saúde. É 
possível afirmar que mesmo a ampliação das estruturas dos hospitais 
públicos (ala de leitos específicos para o tratamento de pacientes com 
Covid-19) também foram entregues para o gerenciamento das OSSs 
(RODRIGUES et al., 2021, p. 121). 
 

Em uma outra abordagem, as autoras destacam algumas características dessa 

parceria público – privada no estado do Tocantins, considerando que essas relações 

já existem há um bom tempo e são utilizadas nos serviços e políticas sociais. Ainda, 

segundo elas, no Tocantins vários governos também aderiram a essa modalidade de 

parcerias público – privadas dentro do SUS.  

Com isso, diante dessas circunstâncias, Rodrigues et al. (2021) expõe que, 

 

Concomitante ao processo histórico de privatizações no campo da 
saúde pública ocorreu a precarização de todas as políticas sociais. O 
estado realiza poucos concursos públicos, os empregos públicos se 
caracterizam pelos baixos salários e contratos de trabalho precários. 
Situação emblemática, em meio a pandemia, se relaciona ao cadastro 
de profissionais e estudantes voluntários para atuarem diretamente no 
atendimento à pacientes com Covid-19. (RODRIGUES et al., 2021, p. 
121-122). 
 

Desta feita, um outro dado de grande importância trazido pelas autoras, é em 

relação a uma pesquisa feita em documentos administrativos do governo do estado 

do Tocantins (publicados no Diário Oficial do Estado) apontando que, 

 

[...] entre o período de 01 de março a 30 de setembro de 2020 
podemos identificar os contratos de aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde, além de contratação de pessoal e, especialmente, 
a transferência para o setor privado do hospital de campanha e o 
credenciamento de leitos de UTIs para tratamento de pacientes 
suspeitos ou confirmados para a Covid-19. De início, observa-se que 
houve um intenso deslocamento dos gastos com a saúde pública para 
o setor privado (RODRIGUES et al., 2021, p. 122). 
 

Ainda, em referência a essa relação do setor público com a esfera privada nos 

serviços de saúde no Tocantins, de acordo com as autoras, foi constatado que 

“mesmo dispondo de estrutura física pública e própria para implantar leitos de UTI 

Covid-19, o governo do estado realizou a locação do espaço físico de um hospital 

privado na capital Palmas, para ser utilizado como Hospital de Campanha” 

(RODRIGUES et al., 2021, p. 124). 
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Em consonância à essas exposições problematizadas pelas autoras, fica 

evidente o fato de que, com o agravamento da pandemia desenvolveu-se um espaço 

propício para a expansão do sistema privado de saúde, no qual, diante dos estudos 

apresentados por Rodrigues et al. (2021) nota-se que houve a preferência por 

contratações de serviços privados, principalmente por meio de Organizações Sociais 

de Saúde em relação a escolha pelo fortalecimento do sistema público de saúde para 

o enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Em relação as medidas para o enfrentamento da pandemia Sodré (2020), 

coloca em pauta a atuação do Ministério da Saúde e as ações do governo frente o 

planejamento de estratégias diante desse contexto. Nesse sentido, segundo a autora, 

pouco se tinha como planejamento, e as ações que eram tomadas pelo governo não 

possuíam uma coesão nem efetividade diante do cenário preocupante da pandemia. 

Essas ocorrências fizeram com que o “Ministério da Saúde saísse da linha de 

frente das ações e os estados conduziram as principais medidas de enfrentamento 

por meio da compra de materiais e serviços da iniciativa privada” (SODRÉ, 2020, p. 

01). 

Nessas circunstâncias, Sodré (2020) expressa que esse afastamento do 

Ministério da Saúde em suas responsabilidades em desenvolver medidas para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 acarretou em situações muito 

preocupantes. Com isso, segundo a autora, 

 

[...] ao registrar esse movimento de retirada do Ministério da Saúde da 
condução da política para enfrentamento da pandemia, a parceria com 
os governadores passou a representar diretamente uma parceria com 
o setor privado. Essa cooperação ocorre por meio da administração 
indireta e terceirizada da gestão dos serviços de saúde pública e 
grandes hospitais privados, algo que já acontecia anteriormente em 
todo o país (SODRÉ, 2020, p. 04). 
 

Nesse sentido, de acordo com a mesma autora, devido essas parcerias 

firmadas por parte dos governadores com empresas privadas, em alguns estados as 

OSSs já estavam sob a responsabilidade de gerir/criar hospitais de campanha, sendo 

destinados enormes recursos financeiros advindos de estados e municípios para 

essas OSSs. Ainda, sobre isso Sodré (2020) apresenta que, 

 

O primeiro hospital de campanha construído no estado de São Paulo, 
por exemplo, obteve quase R$100 milhões para iniciar suas obras [...]. 
Coube ao Instituto Albert Einstein sua gestão. No caso do Rio Janeiro, 
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o primeiro hospital de campanha foi gerido pela iniciativa privada da 
Rede D’Or. E outro hospital de campanha carioca foi gerido pela OSS 
denominada Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) 
(SODRÉ, 2020, p. 04). 
 

Diante desse cenário, Sodré (2020) mostra que de modo geral, a principal 

alternativa adotada pela maior parte dos governadores foi a de comprar leitos em 

hospitais privados, com isso, segundo a autora, 

 

Esses mesmos leitos passaram por um reajuste de seus custos (muito 
superiores) superfaturados durante a epidemia. Isto é, o repasse da 
responsabilidade sobre a gestão da epidemia para os governadores 
representou a entrega direta para a iniciativa privada local. (SODRÉ, 
2020, p. 04). 

 

Ainda, tendo como foco a discussão sobre os serviços privados de saúde, de 

acordo com Sodré (2020), em várias ocasiões o Ministério da Saúde foi obrigado a 

cancelar seus contratos com empresas de planos de saúde que estavam se 

recusando a atender casos de COVID-19. Nesse processo, o ministro da saúde da 

época, Luiz Henrique Mandetta, começou a fazer negociações com hospitais privados, 

com isso, nesse período “os governadores iniciaram uma compra desordenada de 

leitos” (SODRÉ, 2020, p. 05). E, ainda com isso, “Esses mesmos hospitais colocaram 

os preços mais diversos (e dispendiosos) para venderem seus serviços para as 

secretarias estaduais” (SODRÉ, 2020, p. 05). 

Em conformidade com as exposições da mesma autora, percebe-se que diante 

de uma pesquisa que ela traz, a maior parte dos leitos de UTI está concentrada no 

setor privado. Ainda, essa pesquisa demonstrou que, 

 

[...] no estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2011, 
existiam 4299 leitos de UTI para adultos; destes, apenas 1007 eram 
leitos públicos exclusivos do SUS. Assim, com essa disposição, os 
estados reforçaram os interesses pela busca de leitos na iniciativa 
privada (SODRÉ, 2020, p. 05). 
 

Diante dessas condições, Sodré (2020) considera que, mesmo o Brasil tendo 

a característica de possuir um sistema universal de saúde, segundo a autora, no 

contexto pandêmico o Ministério da Saúde optou por, 

 

[...] destinar a maior parte dos recursos financeiros durante o 
crescimento da epidemia de COVID-19 para compra de leitos a 
gestoras terceirizadas de hospitais estaduais e hospitais de campanha 
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(por meio das organizações sociais de saúde)” (SODRÉ, 2020, p. 05). 

 

Outro momento em que o setor privado de saúde é problematizado por Sodré 

(2020), é quando ela apresenta uma argumentação sobre as condições de trabalho 

dos profissionais de saúde contratados por essas empresas privadas na pandemia. 

Com isso, a autora argumenta que a maioria desses profissionais não possuíam 

vínculos empregatícios com estabilidade, e devido isso, muitos deles trabalhavam em 

“regimes de plantões” (SODRÉ, 2020, p. 08), assim, muitos possuíam contratos de 

trabalho temporário. Ainda, diante disso, esses profissionais devido essas condições, 

tinham que trabalhar em diversos lugares, sendo isto, um fator muito favorável para 

que os mesmos acabassem contraindo o vírus, e, sem possuir estabilidade em seus 

empregos não tinham o direito de pedirem afastamento do trabalho, e se acometidos 

pela COVID-19 poderiam acabar desempregados. 

Com o grande aumento da compra de leitos de UTI de setores privados de 

saúde pelo Ministério da Saúde, Sodré (2020) manifesta que, 

 

Uma enorme quantidade de recursos continuou sendo drenada para 
os grupos hospitalares privados, fortalecendo o mercado empresarial 
da saúde e ampliando as formas de privatização dos recursos 
públicos, mesmo porque o momento de crise econômica por uma 
doença é para o mercado da saúde uma oportunidade (SODRÉ, 2020, 
p. 08). 
 

Outro aspecto de grande relevância apresentado por Sodré (2020), é que, essa 

direção política tomada pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de COVID-19 

deixou mais explícito,  

 

[...] a privatização permanente e gradual que o sistema de saúde 
pública por décadas vivenciou, principalmente nos períodos ditatoriais 
da história. Os grandes monopólios do mercado privado da saúde 
continuam a ser os mais rentáveis em meio ao caos proporcionado 
pela pandemia ao SUS” (SODRÉ, 2020, p. 09). 

 

E ainda, a autora argumenta que, nessa conjuntura, são os grupos privados de 

saúde que mais se beneficiam nessas “relações de compra e venda de serviços e 

mercadorias” [...] “Neste formato, o SUS é tratado apenas como se fosse uma 

logomarca de gestão, fortalecendo o mercado empresarial de saúde” (SODRÉ, 2020, 

p. 10). 

Perante o exposto, a autora defende que “A ação ministerial durante a epidemia 
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de Covid-19 reforçou uma correlação de forças que, historicamente, desde a criação 

do SUS, indica que ‘a oferta e as despesas do setor privado assumem proporções 

maiores do que as demandas’” (BAHIA; SCHEFFER apud SODRÉ, 2020, p. 10). 

Sobre a situação em que o sistema público e privado são problematizados no 

contexto da pandemia de COVID-19, Costa et al. (2020) partem da compreensão de 

que devido longa data de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, diante dessa 

conjuntura, este sistema se vê diante de um grande desafio em relação a oferta e 

criação de meios para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil. Ainda, 

outro obstáculo que acaba por interferir nesse processo são segundo Costa et al. 

(2020, p. 233) “as desigualdades regionais”. 

Com isso, os autores dão ênfase no debate a partir da análise da 

disponibilidade de leitos de UTI por região, tanto no setor público como no setor 

privado de saúde para internação de pacientes acometidos pela COVID-19. Diante 

disso eles trazem que, 

 

Os leitos de internação de maior complexidade no País, como os de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Tipo III, têm uma tendência de 
concentração ainda maior nas regiões Sul (2 leitos/100 mil habitantes) 
e Sudeste (1,5 leitos/100 mil habitantes). Já na região Norte, a taxa é 
de 0,03 leitos de UTI Tipo III/100 mil habitantes, agravada pelo fato de 
mais de 90% desse tipo de leito estar disponível somente para o setor 
privado. Dessa forma, os recursos assistenciais em saúde tendem a 
ser triplamente concentrados de acordo com características regionais, 
demanda e oferta pública ou privada, e complexidade dos recursos 
assistenciais (COSTA et al., 2020, p. 233). 
 

Ainda, em relação a disponibilidade de leitos, os autores expõem que, 

 

As informações provenientes de 50 empresas respondentes indicaram 
taxas de ocupação de leitos alocados para atendimento à Covid-19 de 
45% e 61% em abril e maio respectivamente. Enquanto isso, o SUS 
registrava fila de espera para internação e taxas de ocupação de leitos 
próximo da capacidade máxima em diversas localidades do País. 
Ainda em maio, hospitais privados iniciaram a redução da quantidade 
de leitos para atendimento a esses casos. Fica evidente, portanto, a 
desigualdade no acesso aos serviços públicos e privados de saúde, 
principalmente, pela desproporção entre potencial demanda privada e 
oferta, visto que a população vinculada a planos de saúde representa 
cerca de 24% da população (COSTA et al., 2020, p. 237). 
 

Tendo essas circunstâncias em evidência, outra perspectiva que os autores 

trazem é em relação as dificuldades de acesso a internações no SUS, assim, dentre 

os principais motivos e ocorrências estão, 
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[...] demora para se organizar para enfrentamento da pandemia; leitos 
de hospitais de campanha que não saíram do papel; atraso na 
liberação de recursos financeiros; e o fator mais decisivo que poderia 
ter mudado completamente o panorama da pandemia no Brasil: a falta 
de integração para regulação de leitos públicos e privados e fila única 
para atendimento a casos graves de Covid-19. (COSTA et al., 2020, 
p. 238). 

 

Mais adiante, outro aspecto de grande significância destacado por Costa et al. 

(2020) é no que diz respeito a criação de propostas que defendiam uma unificação de 

leitos públicos e privados de UTI para o enfrentamento da pandemia que segundo os 

autores, 

 

[...] consistiu na criação de um sistema nacional de vagas que seria 
regulamentado pelo Ministério da Saúde (MS) em articulação com 
estados, municípios e prestadores de serviços, e na regulação de 
centrais únicas de vagas pelas secretarias de saúde estaduais” 
(COSTA et al., 2020, p. 238). 

 

Diante dessas exposições, os autores ainda argumentam que, 

 

A unificação dos leitos públicos e privados, medida calcada no 
arcabouço jurídico, prevê a utilização de leitos privados por indivíduos 
que não possuem plano de saúde mediante indenização, cabendo 
destacar que a contratação de estabelecimentos privados e 
filantrópicos para atendimento a pacientes do SUS é uma prática já 
adotada no Brasil” (COSTA et al., 2020, p. 239-240). 

 

Diante da realidade pandêmica, Junior e Cabral (2020) fazem uma análise 

sobre a oferta de leitos de UTI (públicos e privados) para a população brasileira sendo 

considerados por eles uma das ferramentas mais importantes nesse processo. Nesse 

estudo buscam considerar, ainda, os leitos advindos da criação de hospitais de 

campanha no Brasil nesse período. 

Perante o exposto, os autores consideram os resultados das pesquisas muito 

preocupantes, e de início, já constatam que quem se fortaleceu e expandiu mais foi o 

setor privado em relação a disponibilidade de leitos de UTI para pacientes com 

COVID-19. 

Com isso em evidência, Junior e Cabral (2020) diante de suas pesquisas 

relatam que, 
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[...] verificamos que houve um salto no número de leitos no país, 
saindo de 46.045 em dezembro de 2019 (momento pré-pandemia) 
para 60.265 (pós-pandemia) em abril de 2020. Ou seja, em quatro 
meses, aproximadamente, houve um incremento de 14.220 leitos, o 
que representa um aumento total de 23,59%, e que é bastante 
significativo (JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 05). 
 

Diante desses números constatar-se-ia que houve um expressivo aumento nos 

leitos de UTI, o que seria algo fundamental diante do avanço da pandemia. Porém, o 

aumento desses números se deu em grande maioria por parte do setor privado de 

saúde, assim, segundo os autores “destes 14.220 novos leitos, apenas 3.104 são do 

SUS, ou seja, disponível para toda a população, inclusive para quem possui plano 

privado de saúde” (JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 05). Com isso, eles consideram que, 

“esse tímido avanço do SUS representa apenas 21,82% dos novos leitos UTI” 

(JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 05). 

Ainda, de acordo com essas informações, os autores destacam que esse parco 

aumento nos números de leitos SUS, ou seja, leitos públicos, se deram unicamente 

por conta da pandemia de COVID-19 e não serão permanentes, conforme a redução 

dos casos da doença serão extintos juntamente com os hospitais de campanha. 

Nessa perspectiva, Junior e Cabral (2020) ressaltam novamente o fato do aumento 

do número de leitos ter ocorrido no setor privado de saúde considerando essa situação 

muito grave ainda em razão de que no Brasil “apenas 22,41% da população dispõe 

de plano privado, representando um total de 47.084.565 pessoas, e os outros 77,59% 

(ou 163.062.560 pessoas) dependem exclusivamente do SUS” (JUNIOR; CABRAL, 

2020, p. 06). 

Um outro dado que os autores trazem de grande importância e também muito 

preocupante é sobre a distribuição dos leitos de UTI por regiões, o que acaba 

deixando claro “[...] a lógica privatista, que privilegia quem pode pagar por serviços 

suplementares de saúde, que, como visto, não é a maioria da população” (JUNIOR; 

CABRAL, 2020, p. 06). 

Diante disso, os autores analisam os dados das que, segundo eles, são 

consideradas as regiões mais dependentes do SUS, a citar, a Norte e a Nordeste. 

Dessa forma, segundo Junior e Cabral (2020),  

 

A Região Norte possui um contingente populacional de 18,43 milhões 
de pessoas (8,77% da população nacional). Deste, 90,72% são 
dependentes exclusivos do SUS, e que disputam 1.793 leitos de UTI 
SUS, o que significa dizer que há aproximadamente um leito SUS a 
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cada 9.325 pessoas. Ainda nesta região, percebe-se que 9,28% da 
população possuem plano de saúde e disputam 1.335 leitos, 
resultando na proporção aproximada de um leito a cada 1.281 
pessoas. Claramente, a situação é mais favorável para os setores 
privilegiados, que conseguem sustentar um plano suplementar de 
saúde (JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 06-07). 
 

Já em relação a região Nordeste, os autores apresentam que, 

 

[...] por sua vez, concentra 57,07 milhões de pessoas (27,15% da 
população do país). Destes, 88,43% dependem unicamente do SUS, 
disputando 5.968 leitos, perfazendo a proporção aproximada de um 
leito a cada 8.456 pessoas. Quanto aos beneficiários dos planos de 
saúde, nota-se que são 11,57% da população desta região disputando 
6.512 leitos de UTI, o que resulta aproximadamente na proporção de 
um leito a cada 1.013 pessoas (JUNIOR; CABRAL, 2020, p. 07). 
 

Perante essas breves análises feitas, Junior e Cabral (2020) constatam que a 

região Norte é que possui menos ofertas de leitos, levando em consideração ainda, 

que é a região em que a população mais depende do Sistema Único de Saúde. 

Acerca das reflexões expostas acima, em primeiro momento, destaca-se o fato 

de que, grande parte dos/as autores/as embasam suas análises tendo em vista 

condições tanto econômicas quanto sociais e políticas, considerando como fator 

elementar o modo de produção capitalista como mediador de todas as relações dentro 

de uma determinada sociedade. Assim, considera-se que todas essas circunstâncias 

já estavam postas muito antes da pandemia, porém, acabaram por se agravar bem 

mais rapidamente com sua chegada. 

 Diante disso, ao reconhecer que essas problemáticas são inerentes ao modo 

de produção capitalista, tendo em vista ainda que, as crises que são geradas por esse 

sistema são de extrema importância para sua manutenção, considera-se que, das 

últimas décadas para cá, como já abordado anteriormente, há um grande 

desenvolvimento e adoção de políticas neoliberais pelo Estado brasileiro ocasionando 

assim, em grandes privatizações, diminuições de recursos, cortes e congelamentos 

em orçamentos destinados para o investimento em políticas sociais, o que acaba por 

afetar diretamente e drasticamente o Sistema Único de Saúde. 

Ainda, com esse desfinanciamento que é ocasionado, mais especificamente no 

SUS, tem-se uma diminuição tanto na qualidade quanto na oferta dos serviços de 

saúde prestados aos seus usuários. Ainda, é importante ressaltar que, além desses 

desfinanciamentos que ocorrem com a saúde pública, no contexto pandêmico, tem-
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se ainda o agravo relativo as desigualdades regionais no acesso aos serviços de 

saúde. 

Nesta angulação, com o advento da pandemia de COVID-19 no Brasil, ficou 

perceptível como todo o subfinanciamento que o SUS já passava há muitos anos atrás 

ocasionou em grandes complicações diante da nova realidade, o que pode ser 

considerado um espaço propício para que as empresas privadas de saúde possam se 

consolidar e expandir seus serviços e suas parcerias com os serviços públicos, 

principalmente por meio das Organizações Sociais de Saúde (OSSs). 

Nesse sentido, uma situação que já perdura por várias décadas, mas que pôde 

ser observada de maneira mais expressiva no contexto da pandemia, é em relação 

ao desinteresse do Governo em expandir e fortalecer o sistema público de saúde no 

Brasil, e que, como pôde ser observado em diversas ações, com o avanço da COVID-

19 teve-se a preferência pela contratação de serviços privados de saúde em troca de 

se investir na rede pública, mesmo existindo a possibilidade de expansão nesta, como 

por exemplo, a reativação de leitos de UTI que estavam sendo inutilizados. 

Diante dessas circunstâncias, outra condição preocupante problematizada 

pelos/as autores/as é em relação a desorganização do Ministério da Saúde na criação 

de um planejamento efetivo frente o avanço do vírus no Brasil, o que ocasionou em 

grande parte, a transferência de responsabilidade para que os próprios estados e 

municípios desenvolvessem meios para o enfrentamento da COVID-19. Assim, 

evidencia-se que essas situações críticas ocasionadas no sistema público de saúde 

são devidas, em grande parte, pela falta de planejamento e ações efetivas do Governo 

Federal, sem levar em consideração ainda que, todos esses impasses criam um 

espaço muito propício para a expansão do setor privado de saúde. 

 Em conformidade com essas exposições, a partir da observação dos estudos 

realizados em relação aos números de leitos de UTI, é perceptível que, os maiores 

aumentos e a maior concentração destes se deram na rede privada de saúde. Ainda, 

é importante destacar que, a partir do momento em que a rede privada possuía leitos 

que não estavam sendo utilizados não houve uma distribuição com a rede pública 

para que fossem utilizados no SUS, ou seja, para as pessoas que não possuíam 

planos de saúde, e em detrimento disso os leitos acabaram por serem desativados, 

enquanto no sistema público havia um desprovimento destes. 

Desse modo, no que diz respeito às desigualdades regionais na oferta de 

serviços de saúde, é possível notar que em regiões mais afastadas dos polos 
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industriais do Brasil existe uma carência bem maior de serviços e medidas para o 

enfrentamento da pandemia. Assim, fica evidente que o setor privado de saúde só 

procura expandir seus serviços em regiões mais desenvolvidas, privilegiando classes 

sociais que possuem um determinado poder aquisitivo para poderem ter acesso aos 

serviços. 

Diante disso, contata-se ainda que, mesmo a rede privada de saúde possuindo 

maiores recursos para uma proporção de pessoas bem menor se comparada com a 

população que depende exclusivamente do SUS, destaca-se o fato de que, a rede 

privada acaba por ter gastos proporcionalmente maiores se comparados aos gastos 

na rede pública de saúde e, mesmo assim, não possui um sistema efetivo e amplo 

que possa corresponder a esses recursos que são despendidos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante todo o estudo buscou-se responder o problema de pesquisa: Qual o 

papel do público e do privado na saúde no que se refere ao enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 no Brasil? Diante disso, teve-se como objeto: O público e o 

privado na saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Conforme abordado sobre os anos iniciais da pandemia de COVID-19, a citar 

2020 e 2021, assistiu-se a velocidade pela qual ela se propagava no território brasileiro 

e as principais indagações que se tinham sobre como a saúde no Brasil iria se 

comportar diante da agressividade do vírus. A realidade brasileira, do ponto de vista 

do Sistema Único de Saúde, tem prevista a participação do setor privado de modo 

complementar, mas que ao longo do tempo, este tem se fortalecido dentro e também 

fora do sistema, a partir dos planos privados de saúde, dentre outros. 

Em decorrência disso, pôde-se compreender os conceitos de público e privado 

e como estes se constituíram ao longo dos séculos. Assim, como pôde ser observado, 

há distintas concepções sobre as noções de público e privado desde o século XVIII 

demonstrando que existem, do ponto de vista do referencial utilizado neste estudo, ao 

menos três formulações, considerando que o público perpassa a ideia de Estado, a 

partir do momento que é concedido para este o poder para mediar as políticas que 

deveriam ser exercidas pela sociedade e o conceito de privado estando intimamente 

referenciado a instância da igreja no referido século e ambos sendo considerados 

como organizações burocráticas. 

Em referência a isso, outras concepções foram surgindo ao passar dos séculos, 

principalmente com a ideia de Estado Moderno, que trouxe diversos debates que se 

sobrepuseram para tentar explicar o surgimento e as características deste. 

Considerando uma concepção mais crítica, a partir do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, o Estado é apropriado por esse sistema e passa a representar 

os interesses da classe burguesa. 

A partir dessa redefinição do Estado, ele passa a ser intencionado e útil para 

mediar as tensões advindas da relação capital x trabalho e para isso desenvolve e se 

apropria de mecanismos para amenizar essas tenções, como por exemplo as políticas 

sociais, que foram citadas pelos autores ao longo do capítulo. 

Nesse processo, recuperou-se estudos que versavam sobre como o público e 

o privado se configuraram na realidade brasileira, demarcando mais precisamente o 
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século XX, apontando como o Estado estava situado nesse contexto. Destaque deve 

ser dado ao período de 1964 no Brasil, em que o Estado passa estar cada vez mais 

vinculado aos interesses do mercado, adotando uma política de caráter neoliberal, na 

qual, passa a intervir minimamente no financiamento/manutenção de serviços 

públicos e das políticas sociais, o que acaba criando um espaço muito fértil para o 

desenvolvimento do terceiro setor, como por exemplo as ONGs e ações de cunho 

filantrópico. 

Diante dessas apreensões, no que tange as políticas de saúde no Brasil, foram 

apresentados alguns dos momentos históricos pelos quais ela passou, até ser 

assegurada na Constituição de 1988: “saúde como direito de todos e dever do Estado” 

(BRASIL, 1988) com a implementação do SUS em 19 de setembro 1990 por meio da 

Lei 8.080/90. 

Contudo, no processo em que se tem a aprovação das leis que versam sobre 

a saúde no Brasil, nas quais, como foi referido anteriormente, passa a ser de 

responsabilidade do Estado, também é assegurado que o setor privado de saúde tem 

a função de complementaridade ao SUS, o que com o passar dos anos acabou por 

se tornar um embaraço e um impasse para a saúde pública. Diante disso, como pôde 

ser observado ao longo das pesquisas, com o Estado adotando políticas com 

tendências neoliberais ao longo dos anos, as políticas públicas acabaram por serem 

afetadas, ocorrendo um desfinanciamento destas, como no caso da saúde pública, o 

que acabou por gerar várias privatizações e os serviços privados se intensificando 

fortemente. Constata-se marcadamente nesse processo a expansão das 

Organizações Sociais de Saúde. 

A partir destas bases, a pesquisa realizada reforçou as discussões anteriores 

ao problematizar a relação público e privado na saúde no contexto da pandemia 

COVID-19. Diante disso, ao longo das análises, ficou evidente que, com o avanço das 

políticas neoliberais sendo adotadas pelo Estado brasileiro, acabou por ocorrer uma 

grande precarização e desfinanciamento das políticas sociais e, como visto, o Sistema 

Único de Saúde foi diretamente afetado, considerando ainda, que com essas 

precarizações que ocorrem, o setor privado de saúde intensificou-se e é requisitado 

pelo Estado em detrimento de se investir no sistema público. Assim, ao longo das 

pesquisas constatou-se que durante a pandemia no Brasil houve uma expansão do 

setor privado, por meio das parcerias “público-privadas”, recebendo grande 

quantidade de recursos públicos e ficando sob a responsabilidade de administrar 
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muitos hospitais de campanha construídos para atender pacientes agravados pela 

COVID-19. 

Com isso, foi possível constatar também que, o setor privado de saúde foi quem 

possuiu e expandiu maior número de leitos de UTI durante a pandemia em relação ao 

SUS, o que gerou no setor público de saúde dificuldades no acesso a leitos e 

dificuldade para internações. Ainda, mesmo o setor privado de saúde dispondo de 

mais leitos de UTI e maiores taxas de aumento, notou-se que esses leitos não 

estavam distribuídos de maneira proporcional no território brasileiro, estavam 

concentrados apenas em regiões consideradas mais desenvolvidas como o Sul e 

Sudeste, e no setor público também não havia uma boa distribuição de leitos, também 

estando concentrados nas regiões Sul e Sudeste, o que representa uma grande 

desigualdade no acesso as ações e serviços necessários para o enfrentamento da 

pandemia de COVID-19. É importante destacar ainda que a população que tinha 

acesso a saúde privada no Brasil, como pôde ser constatado no decorrer do estudo é 

bem menor se comparada a população que dependia exclusivamente do SUS, e que, 

os gastos na saúde privada, eram proporcionalmente maiores se comparados aos 

gastos na saúde pública. 

A partir disso, no que tange ao eixo 1: apontar as principais características do 

setor público e privado na saúde no Brasil, destacou-se o fato de que esse debate já 

era decorrente de longa data e que o setor público na saúde foi resultado da força de 

mobilizações sociais que tinham por objetivo ter uma saúde que fosse de acesso 

universal e que englobasse fatores para além apenas da ausência de doenças. 

Contudo, notou-se que os serviços públicos, como o SUS, desde sua implementação 

foi permeado por disputa de interesses, em que ocorreram sucateamentos e ausência 

do Estado em seus deveres com o público. Ficou evidente ainda que, no processo de 

implementação do SUS desde sua criação ele também já estava permeado pelo 

avanço das políticas neoliberais do Estado, o que afetou sua estruturação, 

considerando que esses fatores foram favoráveis para o desenvolvimento do setor 

privado, que ao longo dos anos, com sua expansão foi afetando e minguando a saúde 

pública. 

Com isso em evidência, a partir do eixo 2: Debater como foi o acesso dos 

usuários no setor público e setor privado da saúde às ações e serviços necessários 

para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, verificou-se o fato de que o acesso 

no setor público durante a pandemia devido seu desprovimento de recursos ocasionou 



85 

em uma insuficiência e demora nos atendimentos; demora e atraso para a liberação 

de verbas para o SUS; maiores recursos sendo destinados para a iniciativa privada, 

principalmente por meio das parcerias com as Organizações Sociais de Saúde; a 

saúde privada mesmo concentrando maiores recursos, atendia um contingente 

populacional menor que no SUS; falta de integração para a regulação de leitos 

públicos e privados e ausência de fila única para atendimento de casos graves. 

Com relação ao eixo 3: Identificar a diferença entre esses dois setores de saúde 

em relação a oferta de ações e serviços no atendimento de indivíduos acometidos 

pelo novo coronavírus, constatou-se a concentração de leitos no setor privado; 

insuficiência de leitos no setor público; e desigualdades regionais na oferta de serviços 

de saúde que estavam concentrados em grande maioria nas capitais. 

Diante dessas exposições, é expressivo considerar ainda que, foram 

encontrados um número reduzido de periódicos que versassem especificamente 

sobre o objeto de pesquisa proposto, sendo obtidos seis (06) artigos de natureza 

científica. Ainda, nos artigos coletados existiram poucas problematizações que 

permitissem em sua totalidade compreender de maneira clara qual o papel do privado 

na saúde no enfrentamento da pandemia. Diante disso, considera-se que o tema da 

pesquisa necessita ser aprofundado para revelar outros aspectos que poderiam ser 

relevantes para o debate sobre qual o papel do público e do privado na saúde. Assim, 

tem-se como uma possível sugestão, por exemplo, os efeitos da pandemia de COVID-

19 na força de trabalho pública e privada, e demandas judiciais que emergiram nesse 

período acerca de restrições/limitações de acesso dos usuários do setor público e 

privado, tendo o objetivo de compreender melhor como em caso de emergência o 

valor humano é considerado por ambos os setores. 
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