Aula 4 | História das políticas de
saúde no Brasil

Meta da aula
• Apresentar alguns acontecimentos importantes da construção de
políticas de saúde no Brasil no período de 1960 até os anos 1970.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar alguns fatos importantes da construção da saúde pública no Brasil nos anos 1964 até final dos 1970;
2. definir como eram as políticas públicas no Brasil entre 1960 e
1970.

Como era a assistência à saúde antigamente?
Ana Tereza tem dezoito anos e mora ao lado de uma policlínica municipal e em
frente há um ponto de ônibus. Todos os dias quando vai trabalhar, ela encontra
pessoas que vão até a policlínica procurando assistência médica. Um dia desses,
ela estava esperando o ônibus e escutou a conversa de duas senhoras:
• Na época do INPS, era difícil conseguir atendimento médico, as filas eram
enormes...
• É verdade. Agora com o SUS melhorou bastante, apesar de ainda haver
problemas...
Ana Tereza ficou curiosa e, quando chegou em casa, entrou na internet para
pesquisar o que era INPS e como surgiu o SUS (Sistema Único de Saúde).
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Fonte: http://www.saoluis.ma.gov.br/custom_files/image/1003Novo_
hospital_ter%C3%A1_2.jpg

Figura 4.1: Antes de haver o SUS, o INPS era o sistema de saúde utilizado por parte
do povo brasileiro.

Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o que Ana encontrou.
Você verá como funcionava o INPS, entenderá como ocorreu o processo de
privatização da saúde e como finalmente surgiu o SUS. Você verá que o sistema de saúde sofreu várias mudanças ao longo dos anos.

O golpe militar de 1964 até os anos 1970:
como era a saúde nessa época

Glossário
Arrocho salarial
Salários baixos que não
recebem aumento.
Morbidade
Refere-se ao número de
casos de uma determinada
doença na população.
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O governo militar foi implantado no Brasil por meio de um golpe em 1964,
gerando uma situação da qual o povo não podia reclamar, nem discutir ideias
políticas. As manifestações populares eram reprimidas pela força militar, e
muitos cidadãos foram presos e até mortos. Havia repressão de toda e qualquer participação política. Os movimentos sociais se retraíram, os poucos que
sobraram encontraram algum tipo de espaço apenas na Igreja Católica.
O povo brasileiro enfrentou diversos problemas sociais durante a ditadura. O
forte arrocho salarial ocasionou intensa concentração de renda nas mãos dos
mais ricos, e os pobres ficaram cada vez mais pobres. A falta de recursos e o empobrecimento da população tiveram como consequência o aumento da mortalidade e da morbidade. Ocorreram epidemias de poliomielite e de meningite.
As questões relacionadas à saúde não eram prioridade para o governo.
A censura imposta pela ditadura militar proibiu a divulgação de notícias
sobre a epidemia de meningite pelos meios de comunicação em 1974. O
Estado não permitia a divulgação do problema, pois assim a população
não ficaria alarmada nem reivindicaria soluções, e o governo não precisaria
resolver a situação.
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Fonte: http://historia.seed.pr.gov.br/arquivos/
Image/cadernos2.jpg

Figura 4.2: Durante a ditadura, as manifestações populares eram reprimidas por
meio da força militar.

Na economia, a industrialização continuava sendo prioridade, mas com
abertura e dependência de investimentos do estrangeiro. Na indústria farmacêutica, a dependência do capital estrangeiro era comum. A maioria das
companhias brasileiras e dos laboratórios que produziam medicamentos era
de grupos estrangeiros. O governo não protegia ou incentivava a produção
nacional, facilitando a vinda de laboratórios de outros países. Diante disso, os laboratórios farmacêuticos (estrangeiros) determinavam os preços e
a qualidade dos medicamentos vendidos no Brasil, que foram ficando cada
vez mais caros.
Pode-se dizer que, durante a ditadura militar, houve um reforço na organização da política de saúde que havia sido iniciada no período anterior. Houve
um crescimento significativo da medicina previdenciária, que se sobrepôs à
saúde pública.

O governo investe em hospitais
O governo militar preocupava-se com as condições de saúde da população
de forma muito específica. Os serviços de saúde estavam organizados de
maneira que o ponto central era ter hospitais, fabricar remédios e curar doenças, o que chamamos de modelo curativista hospitalocêntrico. Esse modelo de organização seguia uma linha em que o importante era curar as
doenças; havia grandes investimentos na construção de hospitais que nem
toda a população podia usar.
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Glossário
Medicina previdenciária
É aquela paga pela
Previdência, ou seja, no
início, pelas Caixas de
Aposentadorias e Pensão,
depois pelos IAPs e depois
pelo INPS, a que apenas os
trabalhadores com carteira
assinada tinham direito.
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Alaa Hamed

O governo não dava valor, colocava em segundo plano questões importantes como cuidar da população pobre e trabalhadora que não possuía
moradia nem renda para se alimentar bem. Na realidade, esses eram problemas determinantes nas condições de saúde dos cidadãos, e precisavam
ser atendidos.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/879871

Figura 4.3: O modelo curativista hospitalocêntrico usado na ditadura militar priorizava
a construção de hospitais, a fabricação de remédios e a cura de doenças. O governo não
se preocupava com as más condições de moradia e alimentação da população pobre.

Privatização da saúde
Como vimos na Aula 3, na assistência médica individual houve a unificação
de todos os Institutos de Aposentadorias e Pensão (IAPs) no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS – em 1966. Os impostos eram descontados
todos os meses do salário dos contribuintes (trabalhadores de carteira assinada). Diante disso, um enorme volume de recursos financeiros ficou centralizado nas mãos do Estado, que acabou repassando-os à iniciativa privada,
na compra de serviços médicos e na construção de hospitais.
Em 1966, após a criação do INPS, a política de saúde começou a priorizar a
compra de serviços privados, deixando de lado a ampliação dos próprios serviços (MENICUCCI, 2007). Os hospitais não eram públicos, pertenciam à iniciativa privada, mas o Estado os usava para atender os trabalhadores que pagavam
INPS (trabalhadores formais). Os cidadãos que não contribuíam através do
pagamento de impostos teriam de pagar pelos tratamentos ou, quando não
tinham condições, esperar pela filantropia.
A filantropia é uma forma sem fins lucrativos de ajudar as pessoas. Nesse
caso, as pessoas pobres eram atendidas em hospitais, Casas de Misericórdia,
que normalmente eram administradas pela Igreja Católica. Essas instituições
prestavam assistência a pessoas que não podiam pagar pelos serviços, as
quais eram chamadas de indigentes.
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Nessa época, prevalecia a prática assistencial curativa, embasada na construção de hospitais com forte tendência privatizante. Acreditava-se que a solução seria a criação de convênios entre a iniciativa privada e o Estado. A partir
desse momento, a assistência à saúde no Brasil começou a se tornar cada
vez mais dividida. Essa divisão entre a saúde pública e a privada era a mais
conveniente para o Estado, que naquele momento se preocupava mais com
as questões econômicas do que com as sociais. Cabe lembrar que a iniciativa
privada possuía mais recursos (dinheiro). Em resumo: havia um setor privado
caro e um público que não resolvia todos os problemas da população.
A intervenção do Estado impulsionou o setor privado. Isso ocorreu porque a
expansão dos hospitais não aconteceria sem o dinheiro do INPS. A população
que trabalhava dependia dos serviços daquele órgão. Dessa forma, aumenta
cada vez mais a contratação de hospitais e clínicas credenciados no INPS.
Assim, as ações implementadas nesse período encaminharam a organização
da assistência à saúde em uma linha crescente para a privatização. A saúde
foi transformada em mercadoria, uma mercadoria que a maioria da população não podia comprar. (A saúde deve ser considerada como um direito
universal, que todos devem ter acesso e igualmente).

Figura 4.4: A intervenção do Estado impulsionou o setor privado e a saúde acabou
sendo transformada em uma mercadoria que não era acessível à maioria dos cidadãos brasileiros.

Ao permitir essa crescente privatização, o governo deixou para terceiros a
responsabilidade de prestar tal serviço a toda a população. Com isso, houve uma diminuição na prestação de serviços públicos. Cabe lembrar que a
maioria dos serviços privados dependia dessa ação do Estado de investir na
saúde pública.
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Nesta aula, você pôde perceber que os problemas da saúde pública brasileira
começaram há muito tempo. Os problemas que encontramos atualmente
em nosso sistema de saúde são consequência das políticas sociais de saúde
que foram implementadas ao longo dos anos.

Números da saúde
No estudo Público e Privado na Política de Assistência à Saúde no
Brasil: atores, processos e trajetória, de Telma Menicucci (2007),
ela apresenta os seguintes números:
•

em 1960, 50% das atividades médicas estavam ligadas à previdência;

•

em 1967, dos 2.800 hospitais do país, 2.300 estavam contratados pelo INPS;

•

em 1969, 75% dos gastos da assistência médica vinham do
INPS, apenas 25% dos gastos eram provenientes dos estados
e municípios.

•

em 1973, 90% dos hospitais eram dependentes dos recursos
do INPS. Os hospitais que não eram dependentes do INPS e
pertenciam ao estados e municípios possuíam assistência médica de qualidade inferior.

Em 1967, foi promulgado o Decreto-Lei 200, que estabelece as normas
para a organização da administração federal. Ele inclui as responsabilidades
do Ministério da Saúde, que se fundamentava basicamente nas seguintes
ações:
• controle de drogas e medicamentos;
• responsabilidade pelas ações preventivas (que se resumiam em campanhas de vacinação);
• vigilância sanitária;
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• controle de alimentos;
• controle dos portos.
Você percebe que as ações não estavam voltadas para o aumento da cobertura da
assistência médica? O que isso nos diz? Isso nos diz que o governo federal não se
preocupava com o aumento da cobertura dos serviços médicos ou com a inclusão
de todos os brasileiros no acesso a assistência médica. Ele continuava excluindo os
brasileiros que não conseguiam entrar no mercado de trabalho formal.

Decreto-Lei 200

Ilker

No Decreto-Lei 200, de 1967, estão estabelecidas as normas para
a organização da administração federal. Para ler todo o Decreto, acesse o site http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/
Del0200.htm.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Leia as afirmações a seguir e coloque V para verdadeiro ou F para falso.
a) (

) Durante o governo militar houve um crescimento significativo da
medicina previdenciária, que se sobrepôs à saúde pública.
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b) (

) No período estudado, 1964 até os anos 1970, a indústria farmacêutica era basicamente nacional, com preços de medicamentos
acessíveis a toda população.

c) (

) A crescente privatização da saúde foi impedida pelo Estado, após a
criação do INPS.

d) (

) A criação do Decreto-Lei para a organização administrativa do Ministério da Saúde não tinha entre os objetivos a melhoria da assistência à saúde da população.

A criação do Inamps e o começo de um novo
movimento na saúde
Após algum tempo de funcionamento, nos anos 1970, o INPS enfrentou
uma grave crise financeira, resultado:
• do aumento de gastos;
• do aumento de demanda;
• da forma como se dava o contrato com a rede médica privada, possibilitando fraudes;
• da inexistência de fiscalização dos serviços executados pela rede privada.

Glossário
Previdência
A Previdência Social é um
seguro que garante a renda
do contribuinte e de sua
família, em casos de doença,
acidente, gravidez, prisão,
morte e velhice. Oferece
vários benefícios que juntos
garantem tranquilidade
quanto ao presente e
em relação ao futuro
assegurando um rendimento
seguro. Para ter essa
proteção, é necessário se
inscrever e contribuir todos
os meses.
Fonte: http://www.previdencia.
gov.br/
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Diante da crise no INPS, houve uma mudança na sua estrutura. Foi criado o
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, no qual os serviços da
previdência foram separados dos serviços da assistência à saúde. A partir daí,
a previdência ficava sob a responsabilidade do INPS e a assistência à saúde
ficava sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social – Inamps –, criado em 1977.
As ações de saúde estavam divididas da seguinte forma:
• O Inamps era responsável por medidas curativas, ou seja, cura das doenças em hospitais, assistência nos hospitais. Apesar de o órgão responsável pela saúde ter mudado de nome, a mesma lógica, que começou com
as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) permanecia. O direito aos
cuidados médicos era reconhecido apenas aos contribuintes com a previdência, aqueles trabalhadores de carteira assinada.
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• O Ministério da Saúde atuava na área de saúde pública por meio de campanhas de vacinação e das ações que foram definidas pelo Decreto-Lei
200/1967.
Era visível que no Brasil não havia uma política de saúde que considerasse
todos os cidadãos igualmente. Havia uma separação entre a previdência com
medidas curativas voltadas para o tratamento das doenças e as ações de
prevenção no Ministério da Saúde. Na prática, o Ministério da Saúde ficava
com a menor parte dos recursos.
O modelo de assistência organizado dessa maneira não deu conta de solucionar os problemas da saúde pública brasileira. A divisão do sistema de
saúde entre ações públicas e privadas era extremamente excludente, com
uma visão de saúde limitada à cura de doenças.

Figura 4.5: Apenas os trabalhadores com carteira assinada tinham direitos ao sistema
de saúde pública.
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Contra esse quadro surgiu no Brasil, no final dos anos 1970, o chamado movimento pela reforma sanitária ou movimento sanitário. Ele se caracterizou
pela luta por uma reorganização da assistência à saúde no país e levantou
um novo debate sobre o conceito de saúde/doença: em vez de tratar apenas
a relação médico/paciente, discutia-se a determinação social da doença e da
saúde, buscava-se a universalização do direito à saúde. Na Aula 5 estudaremos mais sobre esse movimento.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Semana passada, Luana, uma jovem de vinte anos, estava reclamando sobre
o sistema público de saúde. Na fila de espera do atendimento ela conheceu
dona Marina, que lhe explicou que a situação da saúde no Brasil está melhorando aos poucos e contou como era essa situação quando ela era jovem.
O que dona Marina contou para Luana? Responda tendo como base o que
você aprendeu nesta aula.

Conclusão
A construção das políticas de saúde no Brasil ocorreu de forma bastante excludente. O governo militar não tinha como foco a construção de hospitais
públicos ou um plano de ação em políticas de saúde com objetivo de melhorar
os serviços de saúde pública. De fato, a divisão entre os setores público e privado na assistência à saúde que temos atualmente tem raiz, desde a criação
das Caixas de Aposentadorias e Pensão, nos anos 1920, e foi aprofundado e
fortalecido em 1966, com a criação do INPS. As escolhas realizadas pelos governos nesse período privilegiaram o crescimento de atividades privadas.
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Resumo
• O governo militar foi implantado no Brasil por meio de um golpe em 1964.
• No governo militar aconteceu uma forte dependência do capital externo.
Na área da saúde, podemos perceber isso com a grande quantidade de
laboratórios estrangeiros que fabricavam medicamentos e acabavam determinando seus preços.
• Durante a ditadura militar houve um crescimento significativo da medicina previdenciária, que se sobrepôs à saúde pública.
• Os serviços de saúde estavam organizados por meio do modelo curativista hospitalocêntrico. O ponto central era ter hospitais, fabricar remédios
e curar doenças.
• O governo não dava valor a questões importantes como cuidar da população pobre e trabalhadora que não possuía condições de moradia, nem
renda para se alimentar bem.
• Em 1966, após a criação do INPS, a política de saúde começou a priorizar a compra de serviços privados, deixando de lado a ampliação dos
próprios serviços.
• A escolha do Estado foi utilizar recursos do INPS para comprar serviços
de hospitais privados. Em vez de investir na construção de hospitais públicos, o Estado auxiliou na construção de hospitais privados.
• Diante da privatização da saúde, o governo deixou para terceiros a responsabilidade de prestar tal serviço para toda a população. Com isso,
houve uma diminuição na prestação de serviços públicos.
• Em 1967 foi promulgado o Decreto-Lei 200, que inclui as responsabilidades do Ministério da Saúde. Dentre elas estão: controle de drogas
e medicamentos, responsabilidade pelas ações preventivas, vigilância
sanitária etc.
• Nos anos 1970 foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência
Social, em que os serviços da previdência foram separados dos serviços
da assistência à saúde.
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• Com a separação dos serviços de previdência e de assistência à saúde, foi
criado o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social). A previdência ficava sob a responsabilidade do INPS, e a assistência à saúde ficava sob a responsabilidade do Inamps.
• As ações de saúde estavam divididas da seguinte forma: o Inamps era
responsável por medidas curativas, assistência médico-hospitalar dos
contribuintes com a previdência; enquanto o Ministério da Saúde atuava
na área de saúde pública por meio de campanhas de vacinação.
• No Brasil não havia uma política de saúde que considerasse todos os
cidadãos igualmente. O direito aos cuidados médicos era reconhecido
apenas aos contribuintes com a previdência, aqueles trabalhadores de
carteira assinada.
• No final dos anos 1970 surgiu um movimento pela reforma sanitária
brasileira que contestava esse quadro de exclusão e lutava pela universalização da saúde e redemocratização do país.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você irá aprender sobre o movimento pela reforma sanitária brasileira dos anos 1970. Verá como ele foi importante para a reorganização da saúde pública no Brasil.

Respostas das atividades
Atividade 1
a) ( V ) Durante o governo militar houve um crescimento significativo da
medicina previdenciária, que se sobrepôs à saúde pública.
b) ( F ) Na verdade, no período em questão, a indústria farmacêutica foi
aberta para laboratórios internacionais, e isso fez com que os preços dos medicamentos aumentassem.
c) ( F ) A crescente privatização da saúde foi impulsionada com a criação
do INPS, e o Estado financiava a construção de hospitais com esses
recursos.
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d) ( V ) A criação do Decreto-Lei para a organização administrativa do Ministério da Saúde não tinha entre os objetivos a melhoria da assistência à saúde da população.
Atividade 2
Dona Marina contou a Luana que a organização da assistência à saúde no
Brasil, desde sua criação, foi fundamentada em uma visão excludente. Não
eram todos os brasileiros que tinham o direito à saúde reconhecido. Apenas
os que trabalhavam com carteira assinada e que contribuíam com a previdência tinham esse direito. Com a criação do INPS, em 1966, o governo
escolheu apoiar a contratação de serviços de terceiros (privados), deixando
de lado a criação de políticas sociais de saúde pública. Para o governo, bastava investir em hospitais e remédios para melhorar a saúde da população
(modelo curativista hospitalocêntrico).
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