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DESMONTE DO SUS VAI 
PROVOCAR DESASTRE 
SOCIAL NO PAÍS
O desmonte do SUS (Sistema Único 
de Saúde), que está claramente deline-
ado nas ações privatizantes do governo 
de Michel Temer, se efetivado, vai pro-
vocar uma tragédia social de dimen-
sões ainda sequer dimensionadas. 
Esse é um dos principais alertas 
que permeou as intervenções de três 
especialistas em saúde pública – os 
professores Nelson Rodrigues dos 
Santos e Pedro Tourinho, e o ex-mi-
nistro da Saúde Alexandre Padilha 
– e da professora Ana Maria Medei-
ros Fonseca, especialista em políticas 
públicas, durante o debate Em Defesa 
do SUS, ocorrido em agosto no audi-
tório da ADunicamp. 
O debate foi realizado por iniciativa 
do movimento SOS Universidade Pú-
blica e reuniu mais de 70 professores e 
alunos da Unicamp. 
Além do alto nível das análises e dos 
relatos sobre a história e os fatos que 

envolvem o SUS, o debate mostrou a 
urgência de uma ampla campanha de 
esclarecimento sobre os efeitos devas-
tadores, para a país, do desmonte 
da saúde pública, (com a opção pela 
medicina privada) que se delineia nas 
propostas do atual governo. 
Hoje, o SUS é responsável por quatro 
bilhões de atendimentos, entre básicos 
e especializados, mais 500 milhões de 
exames laboratoriais, 200 milhões de 
exames radiológicos e onze milhões de 
internações hospitalares. Além disso, 
é um dos grandes indutores do desen-
volvimento da pesquisa e da ciência e 
tecnologia no país. 
Mesmo precarizado como é hoje, o 
SUS apresenta números e resultados 
que surpreendem estudiosos de sistemas 
públicos de saúde do mundo inteiro.  O 
SUS é um modelo mundial de atendi-
mento em saúde pública.
A ampliação desse debate se tornou 

ainda mais urgente com a recente apro-
vação, em primeira votação na Câmara 
dos Deputados, da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 241. Os 
graves riscos dessa PEC para o futuro 
do SUS foram referidos por todos os 
quatro participantes do encontro. 
Tendo isso em vista, a diretoria da 
ADunicamp, decidiu publicar o pre-
sente Boletim Especial, com versão 
impressa a ser distribuída à comuni-
dade acadêmica, e com versão digital 
a ser disponibilizada para associa-
ções e sindicatos replicarem em seus 
canais de comunicação. Na medida 
do possível e da relevância dos temas 
abordados, tratamento semelhante 
será dado a outras iniciativas do mo-
vimento SOS Universidade Pública, 
num momento em o que o debate 
qualificado e engajado faz-se urgente 
na defesa de direitos básicos hoje sob 
forte ataque no país.

Para ouvir o áudio completo do debate acesse: http://www.adunicamp.org.br/?p=3265



GOVERNO TEMER PREPARA 
‘GOLPE DE MISERICÓRDIA’ 
AO SUS
Para o professor Nelson Rodrigues dos Santos, o atual 

governo de Michel Temer, com a PEC 241, prepa-
ra “um golpe de misericórdia” ao SUS. “A ameaça que 
o atual governo pretende e está preparando é um sal-
to maior, não só desfinanciando o SUS, como sempre 
aconteceu, mas um verdadeiro golpe de misericórdia, 
com essa emenda constitucional 241”.
Liderança histórica, conhecida nacionalmente por sua 
atuação na área da saúde pública, o professor Nelson diz 
que a implantação do SUS e o modelo em que ele se 
baseia foi resultado de um amplo processo político. “O 
SUS, é resultado de uma política maior, de uma história 
maior”. O SUS nasceu com a Lei Orgânica de Saúde, 
de 1990, mas começou a ser gestado bem antes, a par-
tir “de um esforço muito grande de uma militância não 
só política, mas também profissional”. Um esforço que 
começou, nos anos 70, nos movimentos municipais de 
Saúde, em cidades com periferias empobrecidas. E pas-
sou pelos anos 80, depois da ditadura, “quando ocorreu 
uma grande explosão social, em busca de um projeto de 
nação, em busca de um projeto de sociedade”. 
Foi dessa “explosão social” que nasceu a Assembleia Cons-
tituinte e a Constituição de 1988. “A Constituição que expli-
cita, quase ao detalhe, um estado de bem estar social. Um 
caminho social brasileiro para a social democracia, mas cer-
tamente uma proposta de estado de bem estar social bem 

explícita”. “A Constituição de 1988 estabeleceu princípios e 
diretrizes não só para a Previdência Social, assistência social 
e saúde”, mas também para a educação, meio ambiente e 
“outras áreas fundamentais da sociedade”.
“Então, esse é um acontecimento dos anos 80, quando 
a sociedade brasileira, ao sair da ditadura, já vinha se po-
litizando na sombra da ditadura. Trabalhando em uni-
dades de mobilização social, nas sombras da ditadura, a 
sociedade se politizou. Naqueles anos que antecederam a 
Constituição, a sociedade amadureceu para a construção 
de um estado de bem estar social no Brasil. Isso é reco-
nhecido por todos os analistas de hoje. Esses anos 80 
foram a maior explosão democrática da história recente 
da sociedade brasileira”.
Simultaneamente, nos anos 80, ocorria a grande crise fi-
nanceira internacional. “O capital especulativo passou a 
exercer hegemonia, brotou o consenso de Washington, 
com as cinco categorias estratégicas em cima de todos 
os países, que criou a chamada financeirização dos orça-
mentos públicos. Isso acontecia de maneiras diferentes 
em todos os países do mundo; de uma maneira diferente 
nos países do capitalismo central, de uma maneira dife-
rente nos países dependentes de capitalismo periférico”. 

SOB A HEGEMONIA DA  
GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA
“Estou lembrando isso, pela grande coincidência. Na ver-
dade, a partir dos anos 90, nós entramos na hegemonia do 
modo de governar e dos objetivos da globalização finan-
ceira”. E o estado de bem estar social passou a ser o grande 
inimigo da globalização financeira. “Então, nós passamos 
a capengar no SUS e a primeira pancada já foi o subfinan-
ciamento. Já deram pancada no SUS nos primeiros anos 
do SUS: no financiamento, que já veio capengando com 
um terço do orçamento previsto” pela Constituição. 
“E aí vieram outras pancadas. A política de recursos 

humanos foi impossível de ser comple-
mentada em toda a gestão do SUS”.  Hoje, 
mais de 60% dos trabalhadores do SUS 
são terceirizados e precarizados. “Com 
um volume na folha de pagamento que dá 
menos da metade” do que seria necessário 
para que SUS desse certo. 
“Num quarto pilar de construção do SUS, 
temos o setor privado complementar. Que 
era para ser complementar e, ao ser contra-
tado pelo governo, deveria funcionar como 
público, pelas diretrizes do SUS. Mas esse 
complementar, gradativamente nos anos 
90, deixa de ser complementar e passa a 
ser substitutivo. 65% das internações são 
compradas no mercado, assim como 92% 
dos exames laboratoriais, inclusive os sofis-
ticados e caros. Onde está o grande gasto 
do SUS hoje? 92% dos gastos são compra-
dos no mercado”.
“O último pilar de construção do sistema 
público é a convivência com o sistema 
privado de mercado, a chamada saúde 
suplementar. Com os planos privados de 
saúde o Estado começa, nos anos 90, a 
financiar gradativamente, cada vez mais, 
o sistema privado. E com vários meca-
nismos, começando pela renúncia fiscal. 
O mercado da saúde criou um grande 
empresariado, um potente empresariado, 
grande financiador de campanhas eleito-
rais em todos os governos e coligações 
partidárias. Enfim, um capitalismo de 
estado dependente, pois o estado foi o 
criador desse mercado”. 
Para Nelson, os principais pilares em 
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SUS é resultado de
um movimento 

histórico que envolve 
grande militância 

política e profissional

SUS responde por dois
bilhões de atendimentos
básicos e dois bilhões
de especializados, 700
milhões de exames e
11 milhões de internações 
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Professor aposentado do Departamento de Medicina Preventiva 
e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o 

médico Nelson Rodrigues dos Santos é um dos grandes estudiosos 
e conhecedores dos sistemas de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Mais do que isso, como ele mesmo se define, um militante 
apaixonado pela causa da saúde pública, na qual atua há mais 

de 50 anos. Graduado em Medicina (1961) e doutorado em 
Medicina Preventiva pela USP (1967), ele se especializou em 
Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi 
professor titular de Saúde Coletiva na Universidade Estadual 

de Londrina, consultor da OPAS/OMS, professor de Medicina 
Preventiva e Social da Unicamp, membro titular de 36 bancas 
examinadoras de teses de doutorado, de 22 de mestrado e de 26 

concursos públicos. Publicou 66 artigos e capítulos em revistas 
e livros nacionais. Assumiu funções de direção no Sistema 

Público de Saúde, nos níveis municipal, estadual e nacional. 
Atualmente é professor colaborador da Unicamp e presidente 

do Idisa ( Instituto de Direito Sanitário Aplicado). Ao longo 
de sua carreira, atuou principalmente nas seguintes áreas: 

Desenvolvimento do SUS, controle social e políticas públicas na 
área da saúde.

NelsoN RodRigues dos saNtos
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que o SUS está sustentado hoje – e que não existem 
em nenhum “sistema público universalista de saúde no 
mundo” – praticamente retiram de sua direção os prin-
cípios do estado de bem estar social na área da saúde.

SUS É MODELO E VITRINE
MUNDIAL EM SAÚDE PÚBLICA 
“Falo assim, meio catastroficamente, mas paralelamente a 
isso há o lado esperançoso. O lado para o qual a gente tem 
que tirar o chapéu e que é uma coisa quase inexplicável. A 
adesão ao SUS, não apenas pelos 75% da população que 
dependem só do SUS, que não têm recursos para comprar 
qualquer plano privado, mas também pela maior parte dos 
outros 25% que têm grande dependência do SUS, apesar 
de serem grandes consumidores de planos privados”. 
Portanto, cabe ao SUS, mesmo com suas precariedades, 
o atendimento a uma população imensa, “desde idosos 
até os recém-nascidos”, com vários níveis de atendimen-
to de alto risco. Graças a isso, ao longo de seus 26 anos 
de existência, o SUS veio “ano a ano ganhando a adesão 
de um número crescente de entidades”. 
“Entidades ligadas, em primeiro lugar, aos usuários, se 
organizam nos conselhos de saúde estaduais, munici-
pais e nacional. Também entidades dos próprios traba-
lhadores da saúde, entidades de profissionais, entidades 
de bairros onde existem distritos de saúde e conselhos 

locais de saúde”. Ao mesmo tempo, o SUS se articula 
profundamente com a maior parte das academias de saú-
de, principalmente as universidades públicas. “Se estabe-
lecem grandes elos concretos, que vão sendo construí-
dos, nos campos de estágio, nos campos de ensino. Há 
uma grande simbiose entre o SUS e os docentes formais 
do ensino público na área da saúde; não só de medicina, 
mas de todas as profissões da área da saúde, e isso vai 
mudando o próprio perfil dos profissionais. Forma-se 
um universo de novos perfis de gestores, supervisores, 
professores e professoras das escolas de saúde, e de pres-
tadores de serviço”. 
Profissionais com um novo olhar passaram a atuar princi-
palmente na atenção básica, mas também na saúde men-
tal, nos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial), nos CE-
RESTs (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador). 
“Então fomos criando e institucionalizando um conjunto 
de novos perfis, contados às dezenas de milhares, e se fa-
brica no Brasil um exército extremamente plural, que vai 
desde a atenção básica até a média complexidade assisten-
cial. E os grandes avanços que se tem na atenção básica, 
hoje, são potencializados ou parcialmente potencializada 
pelo Mais Médicos”. A isso se somou o atendimento de 
urgência, com a implantação do SAMU em praticamente 
todas as cidades brasileiras de médio porte para cima.   
Os números são surpreendentes. “Dois bilhões de aten-

dimentos básicos, mais dois bilhões de atendimentos es-
pecializados, mais 500 milhões de exames laboratoriais, 
200 milhões de exames radiológicos, onze milhões de 
internações hospitalares. Chuto um pouco os números, 
pois eles vão variando de ano a ano, mas é por aí”.
Nelson conta que analistas estrangeiros que investigam e 
acompanham sistemas públicos de saúde no mundo intei-
ro, quando visitam o Brasil ou olham as estatísticas brasi-
leiras, não acreditam. “Têm alguns que viajam para vir aqui 
para o Brasil para constatar e confirmar as estatísticas. Eles 
não acreditam que com este financiamento precário nós 
temos tal produtividade. A nossa eficiência de produtivida-
de é a dedicação absurdamente humana e comprometida 
da massa dos trabalhadores desde os mais simples até os 
agentes comunitários e a medicina mais sofisticada, pas-
sando pela saúde mental, saúde do trabalhador etc.”.
Foi graças a esse esforço humano e à militância do SUS que 
o Brasil se transformou numa vitrine, num modelo mundial 
de controle da AIDS, da atenção integral à AIDS. “Talvez 
não uma vitrine para alguns países do Primeiro Mundo, 
com certeza uma vitrine para todo o Terceiro Mundo”. 
E o mesmo aconteceu com os hemocentros e a assistên-
cia à saúde mental. “Antes o sangue era comércio, comér-
cio de sangue. A pressão dessa militância do SUS leva à 
criação dos hemocentros, que assumem, centralizam a 
questão do sangue. Na saúde mental, a militância do SUS 
conduz para a lei antimanicomial e os CAPs. As iniciativas 
vão acontecendo. A vigilância em saúde também cresce 
tremendamente, tem padrão dos melhores sistemas públi-
cos de saúde no mundo”. Até na assistência mais com-
plexa, de transplantes de órgãos e tecidos, por exemplo, 
o Brasil também se destaca hoje, quantitativamente, entre 
países que têm bons sistemas públicos de saúde.

MILITÂNCIA SE MULTIPLICA 
E SUS VAI RENASCER
“Então, essa militância do SUS eu diria que é de tal modo 
politizada, de tal modo comprometida e contagiante, que 
ela vai se reproduzir. A cacetada final que estão querendo 
dar no SUS, podem até dar, mas ele vai renascer. Renasce 
no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte. É 
uma história já comprovada desde os anos 80, início dos 
90 quando vieram as primeiras cacetadas”. 
A militância e o atendimento do SUS, segundo Nelson, 
surpreendem todos os analistas que estudam economia de 
saúde. “Com esse financiamento, com o quadro de pesso-
al totalmente desestruturado, a militância está aguentando, 
se reproduzindo. Então, o que nós temos nos 26 anos do 
SUS é uma história quase do inacreditável”. 

Para ele, depois dos sucessivos golpes ao SUS ocorridos 
ao longo dos anos 80, 90 e até 2001, “abriu-se uma brecha 
na eleição de 2002”, com a recolocação do Estado de bem 
estar social no debate político. “Não só na saúde, mas de 
modo geral. Digo isso, na minha visão de militante. E mili-
tante não só emocional e ideologicamente comprometido, 
mas também estudando e tentando acompanhar as inves-
tigações técnico-científicas de como se organiza o sistema 
e como se constrói um sistema na realidade brasileira. En-
tão, 2002 foi um remember dos anos 80, pois apontava de 
novo para a sociedade coadjuvante, ser atora principal do 
debate da construção de um projeto de nação”. 
Mas, para Nelson, a proposta que surgiu em 2002 frag-
mentou-se com o tempo. “Na minha visão, a socieda-
de delegou demais para as representações a construção 
de um projeto de nação. E ela foi se desmobilizando, 
fragmentando. E terminamos, recentemente, numa so-
ciedade fragmentada. E só o trabalho unitário dá força 
política para a sociedade fabricar o seu Estado ou influir 
com peso no seu Estado. Sociedade fragmentada per-
de essa influencia para o sistema financeiro globalizado 
que aí está”. Um sistema financeiro que, de acordo com 
Nelson, desde o Consenso de Washington, foi o gran-
de articulador dos principais golpes contra a tentativa de 
construção de um Estado de bem estar social no Brasil. 
“Nossa sociedade é vítima de dois grandes golpes, que 
foram exatamente nos arroubos da nossa sociedade que 
queria implantar o estado de bem estar social. O primei-
ro arroubo foi nas reformas de base, no tempo do João 
Goulart. Veio o golpe militar de 1964. O segundo ar-
roubo foi nos anos 80 e deu a nós uma Constituição de 
Estado de bem estar social, social democrata. E veio o 
segundo grande golpe, eu diria mais eficaz, que foi o con-
senso de Washington. Hoje estão dando outro golpe sem 
precisar de militares. Estão muito a vontade. Vejamos as 
declarações do Henrique Meirelles (da Fazenda), estão 
tão a vontade que dispensam os militares para dar um 
golpe de extrema direita no nosso país. É isso aí”.

O debate ‘Em defesa do
SUS’ foi organizado

por iniciativa do movimento 
SOS Universidade Pública
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DESTRUIR O SUS É O PRATO 
PRINCIPAL DO GOLPE

Eu tenho dito que a voracidade do go-
verno golpista (de Michel Temer) em 

tentar destruir o Sistema Único de Saúde, 
seja com falas, posicionamentos, atitudes 
concretas e uma agenda no Congresso, é 
porque de fato destruir o SUS é o prato 
principal do banquete do golpe. 
Eu acho que houve muita gente que achou 
que o golpe era alternância de governo, alter-
nância no poder. Mas, as iniciativas, as falas, as 
proposições e a tranquilidade com que falam, 
com que escancaram a sua agenda deixam 
muito claro para nós o que é o significado do 
golpe. É a ruptura de uma ordem democrática 
e é a ruptura de um Estado que foi refundado 
no Brasil depois do processo de redemocrati-
zação, com a Constituição de 1988. 
Golpe é golpe porque é destruir o Estado e 
constituir um novo Estado brasileiro. Rom-
per com um conjunto de direitos, com a or-
dem econômica, com questões fundamen-
tais e básicas da soberania que se ergueram 
com muita luta, como a nossa Constituição 
de 1988. E só o podem fazer pela via do 
golpe, porque tentaram fazer isso de forma 
democrática e foram derrotados. 
Tentaram com a agenda neoliberal do pri-
meiro governo do Fernando Collor que foi 
interrompido por um movimento social e 
por um impeachment. Tentaram em parte 
e conseguiram em parte com a agenda con-
duzida pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso, sobretudo na ordem econômica. 
Mas tentaram concluir a ordem econômi-
ca e não conseguiram. Fernando Henrique 
tentou privatizar a Petrobras e não conse-
guiu. O Congresso que ele comandava, 
que lhe deu a reeleição, não deu para ele a 
privatização da Petrobras. Tentaram inter-
romper o governo Lula em 2005. Tentaram 
implementar essa agenda na eleição de 2006: 
todo mundo se lembra da agenda privatista 
do candidato Alckmin. Tentaram aplicar essa 

agenda na eleição de 2010, quando a presidenta Dilma se 
elegeu. Tentaram em 2014. Foram sucessivamente derrota-
dos, também pelo aumento de consciência do nosso povo, 
que começou a experimentar alguns direitos básicos em um 
processo de ascensão social. Foi o povo que derrotou essa 
agenda que tenta destruir a nossa Constituição.
Mas, então, viram que a única forma de aplicar essa agenda 
era destruir a capacidade de governabilidade. Aproveitaram-
se de fragilidades, acho, do governo Dilma, de erros do go-
verno Dilma, e romperam com a ordem democrática. 
Então, assume o governo que tenta destruir a nossa Cons-
tituição e refundar um certo Estado no Brasil: e isso só se 
faz com golpe. Com armas ou não. Têm outras armas no 
meio: tem a arma da mídia, tem a arma do judiciário (da 
seletividade do judiciário), do processo de criminalização 
em relação a partidos políticos e movimentos sociais. 

SUS É MAIS DO QUE UM SISTEMA DE 
SAÚDE. É UM A PLATAFORMA POLÍTICA
E acho que o SUS é o prato principal do golpe, por três 
grandes motivos: primeiro, pela plataforma política que o 
SUS é. O SUS não foi só um processo de luta, de afirmação 
de um certo sistema público de saúde, que busca ser univer-
sal, integral e gratuito em um país da nossa dimensão. 
Eu sempre repito, todo mundo que já me ouviu falar sabe 
disso: sempre repito que nenhum país da nossa dimen-
são ousou assumir, como compromisso político para 
seu país, uma proposta de saúde pública como é o SUS. 
Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes 
jamais ousou isso. Não estou falando de 200 milhões de 
habitantes como tem o Brasil. Nenhum país com mais 
de 100 milhões de habitantes ousou tentar construir um 
sistema público de saúde, universal e gratuito. 
O SUS não é só um sistema de saúde. É uma plataforma 
política. Ao longo da luta de construção do SUS, do es-
forço permanente de reafirmá-lo, construiu-se um con-
junto de atores políticos, sociais, que foram fundamentais 
para a agenda democrática do país. E é isso que se quer 
derrotar para a aplicação da agenda do golpe. 
O que é o movimento LGBT hoje? O que seria a força 
do movimento LGBT se não fosse o início do prota-
gonismo do movimento LGBT na luta contra a AIDS? 
Do esforço de ampliação do acesso ao serviço de saú-
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de, da luta contra o preconceito? O que é um conjunto 
de dirigentes sindicais que surgiram a partir da luta pela 
saúde dos trabalhadores, da constituição dos centros de 
referência de saúde do trabalhador, que precisava ter um 
sistema público entrando naquela relação que era abso-
lutamente privada entre o patrão e seus trabalhadores? 
Vejam o que foi o SUS para o movimento de mulhe-
res, que começou a tomar sentido, corpo e força a partir 
da luta pelo acesso e atenção à saúde. A ideia da saúde 
integral e, depois, os debates pelos direitos sexuais e re-
produtivos. O que é o SUS para o movimento negro? O 
que é o SUS nas grandes cidades, por exemplo, na cida-
de de São Paulo em relação à população imigrante? O 
primeiro documento que imigrantes buscam na cidade 
de São Paulo, hoje, é o cartão SUS. 
Quantas lideranças políticas, democráticas não surgiram, 
não se consolidaram e se reproduziram nesse país por 
terem atuado nos conselhos municipais de saúde e, de-
pois, nos conselhos estaduais? 

SUS MUDOU A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE
A gente entrou na Faculdade de Medicina da Unicamp no 
final dos anos 80, era exatamente quando se começava a 
construir o SUS. Para nós era uma angústia enorme, pois o 
que a gente via dentro da faculdade não era o SUS que es-
tava sendo construído. Mas, a partir de então, toda a discus-
são sobre o currículo médico, a educação médica, tinha que 
olhar a criação do SUS como campo de prática e espaço de 
trabalho, de produção de conhecimento. Isso influenciou 
as nossas escolas de medicina, de enfermagem e, no campo 
da saúde, passou a produzir conhecimento. 
Então, hoje, em primeiro lugar, o governo golpista pre-
cisa destruir o SUS porque, se não, vai ter resistência no 
país, pela plataforma política que o SUS é. 
A agenda do governo golpista não pode conviver com 
um sistema que constrói espaços de controle social, 
produz conhecimento, produz evidências, se reorganiza 
para ampliar acesso, o tempo todo dialoga com esse es-
paço de luta que ajudou a construir a democracia. 
E não é à toa que uma parte importante dessa agenda 
é uma agenda eminentemente política. Ou não é agenda 
política, por exemplo, o desejo do Eduardo Cunha que 
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Alexandre Rocha Santos Padilha nasceu em São Paulo, em 14 
de setembro de 1971. Formou-se em Medicina pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e, após atuação no movimen-
to estudantil, tornou-se coordenador geral da Direção Executiva 
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(antes de ser cassado) apresentou projeto para acabar com 
a obrigatoriedade do SUS de acolher de forma integral as 
mulheres vítimas de violência sexual? Ou do André Mou-
ra, líder do governo na Câmara, que conduziu um projeto 
para acabar com o nome social dos registros públicos, sa-
bendo que o SUS foi o primeiro a adotar o nome social? 
Em 2011 nós colocamos o nome social no cartão SUS. 
Aliás, vou contar aqui, preciso contar isso, pois eu me 
emocionei. A gente aprovou o nome social no cartão 
SUS em 2011 e lançou isso na Conferência Nacional de 
Saúde. E a gente fez questão de que uma travesti fosse 
a mestre de cerimônia da Conferência. Foi um auê! Essa 
travesti, que se chama Keila Simpson (nome de registro: 
Carlos), quatro anos depois, me contou uma história que 
eu fiquei emocionado. Ela falou assim: “Padilha, quando 
não tinha o nome social no SUS, para ir numa unidade 
básica de saúde eu não podia chegar com o nome Carlos. 
E eu ir lá de Keila já ia ser ridicularizado, o preconceito 
ia aumentar, eu tinha vergonha disso. Eu pedia para um 
amigo se fazer de Carlos, contava para ele quais eram os 
sinais e os sintomas que eu tinha, esse meu amigo passa-
va pela consulta, saía com a receita e depois ele me entre-
gava para eu ir buscar o remédio. Quando eu tinha que 
fazer um exame, que eu tinha que estar presente, aí eu 
fazia um pouco mais de programa, para ganhar um pou-
co mais dinheiro para poder pagar exame numa consulta 
particular, num médico particular”.
Então é isso que eles querem acabar, eles precisam acabar 
com isso porque é uma plataforma política muito impor-
tante de resistência. Não é à toa que a base parlamentar 
que tira a presidenta Dilma do governo é a base parlamen-
tar que, por exemplo, quer alterar a lei de reforma psiquiá-
trica para acabar com toda a força da luta antimanicomial. 

CORRE A CONTA DO TAXÍMETRO 
QUE FINANCIOU O GOLPE 
Então, o primeiro motivo dessa agenda golpista ter que 
destruir o SUS é pelo que o SUS é como plataforma po-
lítica para este país. 
O segundo é porque o taxímetro que financiou o golpe 
está correndo e está cobrando a conta. A aliança política, 
midiática, empresarial financista, internacional, que cer-
tamente financiou o golpe tem um taxímetro rodando, 
cobrando a conta, que é a entrega imediata. 
E a entrega imediata é o discurso da agenda da austerida-
de fiscal. Tudo bem: não vi o atual ministro, o Henrique 
Meirelles, falar isso; mas o atual ministro da Saúde e líde-
res do governo afirmam que o SUS não cabe no Orça-
mento. É a fala mais explícita de que política de austerida-
de fiscal não permite, sequer como hipótese, nem aquilo 
que nós já construímos no SUS. E todos nós sabemos 
que precisamos avançar muito mais em relação ao finan-
ciamento. Mas a gente sabe que não é o SUS que não 

cabe no Orçamento, são os 150 milhões de brasileiros 
que dependem exclusivamente do SUS que não cabem 
nesse governo golpista. Não são reconhecidos em suas 
necessidades nesse governo golpista. 
Então a política de austeridade fiscal é essa, que busca 
entregar para o taxímetro que cobra a conta, a emenda 
constitucional que estabelece um congelamento de 20 
anos no investimento público. 
A gente sabe das amarras que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal já produziu no país, com sua lógica de “ajuste fis-
cal”. Imagina, agora, uma PEC que estabelece que nos 
próximos 20 anos não se pode ter investimento público, 
no ano que vem, maior do que foi a despesa deste ano e 
mais a inflação. Em relação à saúde isso é um desastre, 
por si só, quando a gente ainda precisa ampliar muito o 
acesso aos serviços de saúde. E o mesmo acontece com 
a educação e outras áreas, como as políticas sociais. 
Então precisam aprovar logo essa PEC, pois é uma sina-
lização clara para quem financiou o golpe – o taxímetro 
rodando – e está cobrando por isso. 
A grande mídia já tem publicado editoriais de posiciona-
mento de cobrança: cadê o ajuste? Então, ao aprovar essa 
medida, o governo golpista sinaliza para a retração nos 
investimentos públicos e, de certa forma, afasta qualquer 
debate sobre reforma tributária, justiça tributária no país.
Todos nós sabemos que não será possível construir um 
sistema universal, público e gratuito de saúde sem se re-
discutir a estrutura tributária no país. 
A gente se inspirou em países europeus para criar o sis-
tema público, universal e gratuito de saúde. Mas não nos 
inspiramos nos países europeus, por exemplo, para insti-
tuir o imposto sobre herança. O imposto sobre herança 
taxa de 40 a 42% em vários países europeus que têm sis-
temas nacionais públicos de saúde. Até nos Estados Uni-
dos o imposto sobre herança é pesado: alguns estados 
têm 25, 27, 30 e até 40%. Aqui no Brasil é 4%. 
As pessoas ganham milhões, da noite para o dia, com as 
grandes heranças. São milhões, milhões que têm zero de 
colaboração com o Estado. De uma hora para a outra a 
pessoa recebe milhões e zero de colaboração para o Es-
tado. Isso não tem paralelo com outros países do mundo. 

SAÚDE RESPONDE PELO DOBRO
DO AGRONEGÓCIO NO PIB
Precisam destruir o SUS por conta dessa agenda ime-
diata da austeridade. E precisam destruir o SUS pelo pa-
pel que o SUS tem. E até com o papel de ordenador 
de uma agenda de desenvolvimento do país. A área da 
saúde tem um impacto muito forte sobre a agenda de 
desenvolvimento. A área da saúde demanda 9% do PIB 
– é o dobro do que é o agronegócio. São 12 milhões de 
trabalhadores, hoje, espalhados em todo o país. 10% da 
força de trabalho de nível superior do país está na área da 

saúde. Nenhuma nação se tornou rica sem ter um forte 
complexo de indústrias, serviços, inovação, produção do 
conhecimento no campo da saúde. 
Então a saúde tem força econômica e o SUS, com todas 
as suas limitações, foi capaz, no último período, de come-
çar a induzir e disputar a agenda do desenvolvimento do 
país. Quando a gente discute que vamos garantir acesso 
universal a um conjunto de medicamentos, antirretrovi-
rais, oncológicos, a gente diz o seguinte: a gente vai com-
prar, mas vai ter que produzir aqui, vai ter que inovar 
aqui, vai produzir pesquisa aqui... isso é um fator indutor 
importante da agenda do desenvolvimento. 
E quando o SUS regula isso, vai produzir a fábrica em 
São Paulo, no Sul, mas vai ter a fábrica também no Nor-
deste, vai ter no Pernambuco, e assim por diante. En-
fim, não vai concentrar só aonde o setor privado busca 
concentrar. Quando a gente incorpora um dos maiores 
programas de imunização e diz o seguinte: as nossas va-
cinas serão produzidas aqui, serão desenvolvidas aqui, 
com inovação tecnológica aqui, pesquisa aqui, nós esta-
mos induzindo o processo de desenvolvimento do país, 
gerando inovação tecnológica. Isso é a força do SUS, que 
é quem pode fazer isso. 
Além disso, é criar um grande mercado, para poder poten-
cializar os interesses privados. E aí, claro, o potencial está no 
campo dos planos de saúde. E o SUS tem que dialogar com 
essa disputa permanente do conjunto de interesses privados. 
Vou falar especificamente dos planos de saúde porque 
tem uma agenda concreta sendo colocada pelo atual go-
verno golpista. A partir de um diagnóstico errado, dizem 
que ter mais planos de saúde reduz as necessidades de fi-
nanciamento do SUS. Mas é o SUS e o Estado brasileiro 
que subsidiam os planos de saúde do nosso país! De uma 
forma que não tem paralelo no mundo, também. 
Eu não conheço nenhum país do mundo no qual a pessoa 
tenha 100% de isenção do imposto de renda sobre o que gas-
ta com plano de saúde. Nem os Estados Unidos tem 100%. 
Não conheço quais são os países do mundo que o tenham. 
Temos 5% de planos de saúde de caráter individual no 
país. Do total dos planos de saúde, 95% são planos co-
letivos, de negociação de trabalhadores, do movimento 
sindical. Repito: só 5% são planos individuais. O que sig-
nifica que quem financia o plano de saúde do Roberto 
Marinho, por exemplo, são os 200 milhões de brasilei-
ros, porque o que ele paga é isento 100% no imposto de 
renda. E isso sem contar o subsidio público para uma 
parte importante que vai ao setor de hospitais privados 
do país, ou seja, que serve à medicina privada, que são os 
hospitais filantrópicos. Grande rede das santas casas ou 
os grandes hospitais estratégicos como o Sírio Libanês, 
Albert Einstein, Osvaldo Cruz, os grandes hospitais de 
excelência, são hospitais filantrópicos e por isso pagam 
menos impostos do que pagaria um hospital privado. Ou 

seja, são subsidiados pelo Estado brasileiro. 
Então, estamos com um diagnóstico absolutamente tro-
cado. É falso o discurso de que ter mais planos de saú-
de vai reduzir o custo de financiamento do SUS. Porque 
tem o subsídio direto pela isenção do imposto de renda 
e tem o subsídio cruzado: todo mundo que tem plano 
de saúde, muitas vezes, quando precisa de um procedi-
mento mais complexo, é o SUS que atende. Urgência e 
emergência, em grande parte, é o SUS que atende
Para vocês terem ideia: desde que foi criada a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, em 2000, e até 2011, 
foram ressarcidos dos planos de saúde para o SUS cerca 
de 160 milhões de reais. Em 2011, a gente fez uma mu-
dança, que era obrigar os planos de saúde a emitirem o 
número do cartão SUS – e com isso poder identificar 
uma pessoa que tem plano de saúde e que foi atendida 
pelo SUS. Ou seja, poder identificar aquela internação, 
aquele procedimento que foi feito pelo SUS por um usu-
ário do plano de saúde. E, assim, foi possível cobrar o 
ressarcimento. E, em um ano, a gente ressarciu mais do 
que os dez anos anteriores. 2014 terminou com cerca de 
500 milhões de reais em ressarcimento.
A gente precisa avançar muito mais em relação a isso, 
poder aprimorar cada vez mais essa relação com o ressar-
cimento dos planos de saúde. Então, esse é o terceiro pilar 
da necessidade de destruição do SUS. 

DESTRUIR O SUS INTERESSA AOS
GRANDES INTERESSES PRIVADOS
Destruir o SUS, evitar o esforço permanente que foi ao 
longo desses anos de ampliação do acesso. E não anun-
ciar nenhuma perspectiva de avanço no financiamento 
do Sistema Único de Saúde. Mais do que isso, abrir espa-
ço enorme para o mercado privado de saúde. 
O Brasil, um país da nossa dimensão, é o único que ousa 
ter um sistema público, universal e gratuito de saúde. E 
isso impede que se tenha aqui um espaço totalmente 
aberto para o mercado privado. E tem, por aí, grandes in-
teresses privados, tanto nacionais quanto internacionais. 
E, por último, acho que é necessário um grande esfor-
ço político de cada um de nós. Pensemos desde 2013: 
os movimentos que tomaram as ruas, as redes... não 
me lembro de nenhum que queria menos saúde. Pelo 
contrário. Todos eles eram ‘mais saúde’, ‘mais saúde 
pública’, ‘mais hospitais’. Então eu acho que a gente 
tem que fazer um esforço público de diálogo com esses 
segmentos todos que foram para as ruas. Acho que a 
gente tem que fazer um grande esforço, não apenas de 
diálogo, mas de convocação de mobilização de todos 
aqueles que foram para as ruas defender mais saúde e 
que não poderão concordar com a redução da saúde, 
com a redução da saúde pública, com a destruição do 
Sistema Único de Saúde.  Muito obrigado.
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‘PROJETO BRASIL MENOR’, 
DE TEMER,É INIMIGO DO 
MODELO DO SUS

Quero reafirmar aqui o prazer de estar nessa mesa 
com algumas figuras que são históricas, importan-

tes na construção do campo da saúde, que é um campo 
de atores políticos no Brasil que desejam um Brasil para 
todos, que desejam um Brasil maior. Estamos vendo 
aqui várias figuras, a Ana Fonseca, com uma contribui-
ção monstruosa para o Brasil; o Nelsão, figura inspirado-
ra para todos nós; o Padilha que tem uma história longa 
no movimento da Saúde. Acho que começar a falar da 
defesa do SUS é falar necessariamente do que não está 
sendo explicitado. O Temer devia tornar público, ou a 
gente devia tornar público, que o nome do programa do 
atual governo é Brasil Menor. A verdade é essa”. 
Para Tourinho, o governo Temer – e sua proposta de 
desconstrução do SUS – é a antítese de “tudo o que re-
presenta o projeto de um Brasil da inclusão, de um Brasil 
dos direitos sociais”. Na avaliação dele, a construção de 
um Estado de bem estar social mudaria a inserção do 
Brasil, inclusive, no cenário internacional. “Se isso acon-
tecer, o Brasil vai ser necessariamente um ator global, 
de um peso imenso. Porque é um país com recursos 
infinitos, imensos, com uma população muito grande e 
que tem capacidade de competir em qualquer setor, de 
qualquer área, com qualquer país do mundo. Isso, caso 
a gente consiga superar essas amarras que esse golpe re-

vela para nós e que nos mantém capturados numa eter-
na roda de tentar avançar e sermos empurrados de volta 
para um patamar inferior”. 
Mas, para Tourinho, os avanços ocorridos nos últimos 
anos deixaram marcas decisivas. “A gente avançou mui-
to nas políticas sociais, a gente conseguiu mostrar que é 
possível fazer muitas com a democracia, com a lógica da 
inclusão. E acho que essas marcas vão ficar na nossa so-
ciedade e vão ser uma força motriz nas lutas que a gente 
vai construir na medida em que plano Brasil Menor for 
se consolidando, for mostrando um pouco do que ele 
tem para oferecer ao povo brasileiro, que é tão ruim”. 
O desmonte do Estado que está em curso no Brasil, na 
avaliação de Tourinho, vai na contramão do que ocorre 
no resto do mundo. “Até do ponto de vista econômico, 
a desconstrução do BNDES, o desmonte de todas as es-
truturas de financiamento do Estado, é um equívoco. Os 
países que mais crescem no mundo hoje, China e Índia, 
têm um elemento central de investimento que é o inves-
timento estatal dirigido estrategicamente para setores que 
precisam e vão se beneficiar mais desse investimento, 
evidentemente acoplado a investimento privado impor-
tante. Mas, aqui, num momento em que mundo inteiro 
tem um recrudescimento de conflitos, uma crise econô-
mica global, a gente avança no sentido de desmontar o 
que está demonstrado que é o que pode colocar o Brasil 
num rumo de desenvolvimento”.

SUS É UM MODELO SUBVERSIVO 
PARA O PROJETO BRASIL MENOR
“O SUS é subversivo dentro de uma lógica de Brasil 
Menor. Porque o SUS, na gênese, obriga a existência do 
controle social, ele impõe a universalidade. E os atuais 
atores (do desmonte do Estado) são avessos a essa lógica 

universalista. Eles, a turma do Temer, essa 
turma neoliberal, acha que é impossível o 
Estado, ainda mais o estado de um país 
relativamente pobre feito o Brasil, fazer 
uma política universal com consistência. 
Eles usam isso como chave do discurso 
de desconstrução do SUS. Então, o SUS 
é uma política infinitamente bem sucedi-
da, os dados, estatísticas, tudo mostra isso: 
mortalidade infantil, expectativa de vida, 
anos de vida perdidos por doença, vários 
indicadores de saúde, a estatura média da 
população (coisa que tem a ver com nu-
trição, mas tem a ver com acesso à saúde), 
tudo isso, todos esses avanços registrados 
no Brasil, tem a ver com a consolidação 
do Sistema Único de Saúde”. 
“A nossa queda da mortalidade infan-
til, nesse período de implementação do 
SUS, figura entre as mais acentuadas do 
planeta. Nós fomos um dos países que 
mais reduzimos a mortalidade infantil 
– de 60 para 14 em cada mil nascidos. 
Quer dizer, o SUS é um pilar dessa ideia 
de um outro Brasil. É um pilar tanto do 
ponto de vista da garantia do funcio-
namento, das condições mínimas para 
as pessoas se organizarem na vida, mas 
também um pilar no sentido de ser uma 
das políticas públicas mais radicalmente 
democráticas que nós temos”.
“Então, esses elementos subversivos do 
SUS fazem com o que ele seja um alvo 
particularmente importante. E além desse 
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“

A proposta do governo
Temer de desconstrução 

do SUS é a antítese de 
tudo o que representa 

inclusão e direitos sociais

O desmonte em curso 
no Brasil, vai na contramão 
do que ocorre no resto 
do mundo. Sem saúde e 
educação teremos um
Brasil cada vez menor
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elemento subversivo tem o fato de que o setor saúde, 
atrelado ao sistema financeiro, se transformou numa das 
principais chaves de reprodução de interesses econômi-
cos do planeta. A economia norte-americana, que é a 
maior economia do mundo, não tem um sistema público 
de saúde. A saúde lá se organiza, quase 100%, na lógica 
liberal privada. E, aproximadamente, 18% do Produto 
Interno Bruto dos Estados Unidos é gasto com saúde. 
Isso dá mais que todo PIB brasileiro. Ou seja, temos um 
setor mais do que perdulário! Gasta horrores, portanto. 
Ele movimenta uma fatia enorme da economia, mas 
gasta horrores de dinheiro. Sua característica é pautada, 
construída, dentro de uma lógica de consumo de insu-
mos, exames, remédios. Ela não está organizada dentro 
de uma lógica da promoção da saúde, da promoção do 
bem estar. Por isso, é bastante ineficiente em relação a 
outros modelos que teem uma estrutura de proteção so-
cial, como Inglaterra e outros países da Europa”.
“Então, a saúde é uma área que ela hoje mobiliza interes-
ses econômicos muito fortes, muito profundos e acho 
que nesse sentido é importante a gente colocar qual é a 
estratégia para desmontar o SUS: discursiva, de formação 
de opinião. Nós temos, pela primeira vez, um ministro da 
saúde que fala que não é o ministro do SUS. Ricardo Bar-
ros, falando, deixa claro que a ideia é diferenciar SUS de 
saúde. Saúde não é SUS! E vou falando um pouco dessas 
estratégias porque acho que a gente tem que construir, 
nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, uma 

agenda estratégica para esse enfrentamento. Nós te-
mos que ter clareza de quais são os eixos através dos 
quais esses atores estão se consolidando e planejando 
desmontar o SUS”. 

PEC 241 É UM CRIME, UM GENOCÍDIO.
PLANOS PRIVADOS NÃO COBREM A SAÚDE 
Tourinho adverte que o principal discurso com o qual 
se tentará ganhar a opinião pública para justificar o 
desmonte do SUS é que “o SUS é grande demais para 
o Brasil, que é uma estrutura muito pesada”, e que o 
Brasil “não tem condições” de sustentar um sistema 
público universal e integral. “Para quem não é da área 
da saúde, a integralidade é essa ideia de que você vai 
cuidar de tudo o que o sujeito precisa, da integralidade 
do sujeito, na dimensão psicológica, na dimensão bio-
lógica e, eventualmente, na dimensão social. Isso faz 
com o SUS cuide de usuários com doenças raríssimas, 
caríssimas, que os planos se recusam terminantemen-
te a cuidar. Mas o SUS cuida sempre”. 
Tourinho lembra, ainda, que a população brasileira está 
envelhecendo rapidamente. “Isso vai exercer uma pres-
são econômica sobre o sistema de saúde. Então, falar que 
a gente vai ter que ficar 20 anos, portanto, até 2036, man-
tendo o tamanho do investimento em saúde do mesmo 
tamanho que ele é hoje, que é o que a PEC 241 propõe, 
é um crime. É um genocídio contra a nossa população. 
A gente pode olhar com binóculo para o futuro e já ver o 

drama se agravando, as situações de calamidade se apre-
sentando. É isso o que vai acontecer”.
“Essa ideia, que eles têm apresentado, de que planos de 
saúde podem substituir o atendimento para uma parcela 
da população do SUS é uma das maiores mentiras que já 
foi contada. Os planos são pautados pela lógica do con-
trato. E os tais ‘planos populares’ são planos baratos e 
que vão contar com coberturas menores. Então, na prá-
tica, o que isso significa: o filé, as áreas que são altamente 
lucrativas para os planos, serão incluídas nos contratos. 
Por exemplo, as especialidades, alguns exames comple-
mentares de baixo custo, como o ultrassom, que é bara-
tinho. Essas coisas eles vão oferecer nos planos, mas na 
hora que você precisar de uma hemodiálise, quimiotera-
pia, de um transplante, e até de outras coisas um pouco 
mais complexas, de uma segunda ressonância magnética 
no período de doze meses, de uma internação na UTI 
por mais do que 30 dias, aí não vai ter. O plano não vai 
cobrir. E aí vai devolver para o SUS. E o SUS vai ter que 
arcar do mesmo jeito”. 
“Então, na prática, isso representa a perversidade dessa 
agenda do Brasil Menor. Ela vai, vende para a população 
uma solução, uma falsa solução para um problema que 
é real, que é a crise importante que a gente tem na saúde 
pública brasileira, desde sempre. Só que o governo vende 
a agenda, mas na prática não vai entregar esse produto. 
E vai demorar um pouco para a população entender que 
isso está acontecendo. Esse é o problema. E até lá o es-
trago já vai ser muito grande”. 
Para Tourinho, há uma dificuldade grande de mobi-
lizar a população e os próprios usuários do SUS para 
se opor à agenda do que ele chama “planinhos de saú-
de”. “Nas pesquisas de opinião, o plano de saúde sem-
pre figura entre os três ou quatro principais desejos de 
consumo da população. Junto com a casa própria e o 
carro está o plano de saúde. E é delicado falar dessa 
questão, de entender o plano de saúde como um ad-
versário do SUS. Mas, é um tema delicado que neste 
momento nós vamos ter que falar dele, porque é real. 
O atual ministro da Saúde é um ministro do setor de 
seguros de saúde, principalmente, do setor financeiro 
atrelado ao setor saúde. Então, é uma discussão muito 
difícil, porque a gente não dispõe dos mesmos meca-
nismos de lobby, da mesma penetração midiática que 
esses setores têm”. 
No Congresso Nacional, a representação dos depu-
tados que defendem o SUS também é menor, na ava-
liação de Tourinho, do que a que defende os planos. 

“Se não é menor, ela é parelha. E é uma representação 
ainda tímida, com pouca apropriação sobre o que é a 
pauta do SUS. Nós temos alguns valorosos deputados 
lá, que fundaram recentemente, a Frente Parlamentar 
em Defesa do SUS. Mas, nós precisamos muito mais 
do que nós temos hoje”.
Apesar da correlação de forças negativa, Tourinho acre-
dita que importantes canais de mobilização deverão ser 
acionados em defesa do SUS. Ele lembra que, em julho, 
com apenas 10 dias de mobilização, a Marcha em Defesa 
do SUS conseguiu reunir mais de cinco mil pessoas em 
Brasília. “Os Conselhos de Saúde é que fizeram isso”.
“Mas a participação popular na defesa do SUS também 
se burocratizou muito nos últimos anos. Isso é parte da-
quilo que o movimento social vai ter que reorientar para 
defender essa política pública. O movimento sindical tem 
que novamente se apropriar dessa discussão, porque se 
afastou. O movimento popular, os movimentos que vão 
estar na linha de frente de combate às políticas regressi-
vas desse governo, vão ter que pautar essa discussão”. 
“Por fim, acho que cabe a nós, que estamos nesse pe-
ríodo da história do nosso Brasil, ter clareza de que a 
ninguém mais cabe assistir passivamente a esse processo. 
Quem achou que esse golpe seria apenas uma mudança 
de governo, de um governo mais progressista para um 
menos progressista, está vendo que estava redondamen-
te enganado. Esse golpe é um golpe com todas as carac-
terísticas de golpe. Esse governo tem tomado a liberdade 
para desmontar um arcabouço imenso de políticas. Para 
refundar, na prática, o nosso país. Porque é isso o que sig-
nifica o que eles têm feito, sem debater com a sociedade, 
sem pedir permissão para as urnas, sem pedir permissão 
para o povo. Essa é a essência desse golpe, por isso é tão 
nefasto, tão deletério para nós numa perspectiva de lon-
go prazo se a gente não tiver força para enfrenta-lo e de 
alguma maneira derrotá-lo.

O SUS é uma política 
infinitamente bem 

sucedida. Mudou de forma
radical índices como 

mortalidade infantil e 
expectativa de vida
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AMÉRICA LATINA VIVE 
RETOMADA DE MODELO QUE 
EMPOBRECEU NAÇÕES

Embora eu não possa falar com pro-
priedade da área da Saúde, mas re-

fletir a partir das coisas que foram ditas 
aqui, sobretudo o que Nelson falou de 
uma espécie de reedição do consenso de 
Washington, a impressão que eu tenho 
é que está em curso no Brasil o que já 
esteve em curso nos anos 1980 e 1990 
na América Latina e no Caribe, no que 
então se chamava de Reformas Estrutu-
rais. Tais reformas estavam associadas ao 
elevado nível da dívida e nas exigências 
das agências de financiamento interna-
cional, particularmente o FMI e o BID, 
que condicionavam os seus emprésti-
mos, que não eram doações, ao ritmo 
das reformas estruturais”. 
“Essas reformas incluíam, como estão 
incluindo agora, privatizações de empre-
sas, corte nos serviços públicos, refor-
mas na seguridade social. Então guarda 
muita semelhança. Tem um latino-ameri-
cano, de quem eu gosto muito, chamado 
Carmelo Mesa-Lago, que escreveu coisas 
muito interessantes sobre esses anos na 
América Latina e no Caribe. Ele sintetiza 
aquelas reformas daqueles anos assim: 
saímos da provisão coletiva à provisão 
privada, do financiamento através de um 
sistema de repartição à capitalização ple-
na, do Estado ao mercado e, sobretudo, 
da quebra do princípio da solidariedade 
como estruturante da proteção social”. 
“Na verdade, naqueles anos, o ambiente 

político na região era relativamente favorável à priva-
tização do sistema de aposentadoria e pensões. No 
Chile, por exemplo, o processo tem início no ano de 
1981. No Peru, com Fujimori, também se consolida 
a mesma posição política. Mas, mesmo assim, ocor-
reram muitas e muitas resistências. O modelo chile-
no não foi aprovado nem pela Colômbia. Não foi 
aprovado pela Costa Rica. Muitos países resistiram e 
resistiram bravamente”. 
“Os governos estavam orientados pelo paradigma da 
liberalização econômica, que opera com pressuposto 
de que o papel do estado é garantir as reformas, a livre 
ação do mercado. E as reformas das políticas sociais 
que tiveram lugar na América Latina e no Caribe na-
queles anos são bem assustadoras. A Sepal publicou 
em 2001 um relatório chamado Panorama da Situação 
Econômica da América Latina e Caribe para mostrar 
quanto a implementação dessas reformas fez com que 
recrudescesse a pobreza nesses países”. 

ATUAL GOVERNO FOCA NA
DESCONSTRUÇÃO DA ÁREA SOCIAL
“Nesses anos, também, acontece uma coisa muito in-
teressante, que depois se banalizou, que é o conceito 
de ‘focalização’. Antes dessas reformas, a focalização 
era um conceito mais dos economistas e que dizia 
respeito a tirar os entraves ao desenvolvimento. Nos 
anos dessas reformas, a focalização falava explicita-
mente de políticas focalizadas nos mais pobres. Era 
política para pobre. É daí surgem também as redes 
mínimas de proteção social, a ideia do manejo social 
do risco e os programas de transferência de renda”. 
“E vejam o que acontecia no Brasil no ano em que os 
demais países da região viviam essas reformas: nós 

Boletim Especial - Em Defesa do SUS

estávamos naquele movimento municipalista forte, 
estávamos na Constituinte, nós estávamos como 
no contrafluxo. Não fizemos tudo o que desejáva-
mos, pela força ferrenha do chamado Centrão, mas 
avançamos muito. E os militantes da saúde também 
foram muito responsáveis, inclusive, para a ideia da 
assistência social como uma política pública. Até en-
tão era uma coisa da benevolência, da filantropia, da 
caridade. Naqueles anos, tivemos também os anos 
Fernando Henrique, quando o foco também esteve 
muito centrado nas reformas econômicas. Tivemos 
aí as privatizações, autonomia do Banco Central e, 
agora, não que o foco não esteja na área econômica, 
mas o foco forte é na área social”. 
“Essa é a leitura que eu faço dos fatos atuais. E é 
muito amplo. Desde coisas como o Minha Casa, 
Minha Vida, que foi pro brejo, porque nunca teve 
uma política pública de habitação. O Prouni também 
está ameaçado. O Ciência sem Fronteiras igualmente 
ameaçado. Então tem uma onda de devastação que é 
inacreditável. E muita resistência. O Padilha falou há 
pouco do nefasto do Eduardo Cunha com a sua mo-
dificação no PL 5061, mas que tem um movimento 
forte, não só dos grupos LGBT, mas de jovens femi-
nistas que se organizam numa Primavera Feminista e 

Questão de saúde, no 
passado, era questão de

caridade e filantropia.
Hoje, o SUS é utilizado 
por todos os brasileiros 
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que vão para cima”. 
“Então vivemos um recuo forte aí. Se a área da saúde 
já é subfinanciada, como todos nós sabemos, imagine 
agora com todas essas ameaças. A saúde já é subfinan-
ciada, todo mundo fala do envelhecimento da popula-
ção, falamos de tecnologias de saúde, que  são caras, e 
que, como o Padilha falou há pouco, o SUS é utiliza-
do por todos os brasileiros. Se apertou, se o plano de 
saúde não vai cobrir, ele vai para o Incor, ele vai para 
muitos lados para ser mais bem atendido. E temos os 
programas de imunizações, de transplantes...”. 
“Também estou muito assustada com a quantidade 
nas reformas institucionais, com a velocidade se põe 
no chão o que levamos 14 anos para construir. Ago-
ra temos um tal PL 268, que trata do estatuto dos 
fundos de pensão, com a intenção de deixar a gestão 
desses fundos ao mercado. O que todos sabemos, o 
PL 467, de 16, que é a entrega da Petrobrás às multi-
nacionais e retira da Petrobrás a condição de gestora. 
Vai ter menos recursos para a saúde, para a educação. 
A DRU, que é a desvinculação de receitas da União, 
que era de 20%, vai passar para 30%. A educação 
tinha conseguido, no passado, escapar disso e agora 
está dentro. Vai ter menos recursos, muito menos re-
cursos. O PL 30 que trata da terceirização”. 

VIVEMOS UMA ONDA DE 
DEVASTAÇÃO AOS DIREITOS
“Então tem uma onda de devastação, de roubo de 
direitos. Porque se temos um ponto de inflexão no 
sistema de proteção social no Brasil é justamente no 
reconhecimento formal de um conjunto de direitos 
sociais. A introdução do conceito de seguridade so-
cial, como um conjunto integrado de ações destina-
das a garantir direitos relativos à previdência, assis-
tência social e saúde, universalidade de cobertura e 
atendimento”. 
“Eu queria falar uma coisa a mais que era sobre esse 
PL 241 que faz essa enorme reforma: primeiro por-
que congela os recursos das áreas sociais. O que eu 
gastei nesse ano de 2016 será exatamente igual em 
2017. A correção apenas pela inflação. Ou seja, é tudo 

o mesmo, na área da saúde, por exemplo, com pro-
blemas se agravando. Se já temos problemas de sub-
financiamento, isso é ainda mais grave. Tenho muito 
receio de recuos em algo de que até recentemente 
todos nós, brasileiros e brasileiras, sentíamos muito 
orgulho: nós saímos do mapa mundial da fome. E 
do jeito que estamos indo nós podemos ingressar 
outra vez no mapa da fome. O ministro do Desen-
volvimento Social e Agrário agora não vai mais fazer 
assistência técnica rural, não garante mais a compra 
da produção dos agricultores familiares, que tinham 
nisso um mercado institucional muito importante, 
porque 30% dos recursos destinado à alimentação 
escolar são adquiridos da agricultura familiar”. 
“Todo esse desprezo pelo cidadão, essa ausência de 
um conceito de cidadania, a que as pessoas têm di-
reito. As pessoas são portadoras de direitos e é como 
portadoras de direitos que as pessoas conseguem ter 
novos direitos. O caso da alimentação, que é um di-
reito, é um exemplo forte disso. Não estava na Cons-
tituição, mas entrou na Constituição. E, agora, esses 
direitos nos foram surrupiados”. 
“Quero dizer só mais duas coisas: estamos vivendo 
muito fortemente um mundo, um Brasil, com muita 
intolerância, com muita violência. Quando eu disse 
isso, noutro dia, eu fiquei pensando: ora, se essa corja 
é capaz de roubar, querer tirar 54,5 milhões de votos 
de alguém, que isso é um ato de extrema violência, 
como eu posso apenas falar da violência de outras 
pessoas? Acho que outro tema de muita relevância é 
o da juventude. A juventude já disse a que veio, com 
às sua ainda escassa experiência. Todos nós fomos 
jovens um dia, fomos do centro acadêmico, DCE... 
então todos aprendemos com essa luta política e 
com essa história. Não me sinto ainda derrotada, 
embora pense: me custa mais, me surpreendo mais 
agora – eu tenho 60 anos –, que tenha que ir para 
as ruas como se fosse a estudante secundarista pelas 
eleições diretas, começando tudo, outra vez. Eu acho 
que vale a pena porque eu acho que temos muito o 
que defender e que, na vida, nossas convicções va-
lem muito mais do que nossas conveniências.
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