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RESUMO 

 

O SUS brasileiro é fruto de uma reflexão revolucionária no pensamento da construção social 

em Saúde, iniciada em um período de grande efervescência política de luta pela 

redemocratização do País. Na construção do SUS, dois textos são fundantes: A Constituição 

Federal de 1988 e a lei 8080/90. Ambos pertencem ao domínio discursivo jurídico. Essa 

reflexão revisitou os chamados princípios doutrinários do SUS, apoiados sobre os seguintes 

fundamentos: igualdade, universalidade, solidariedade, integralidade e saúde como direito de 

todos e dever do Estado brasileiro, premissas que dão sustentação ao Sistema de Saúde 

brasileiro, essências pelas quais não há sustentação do ponto de vista da construção semiótica, 

para a existência do SUS, por serem estes o enunciado e os valores euforizados, modalizantes, 

para o saber-fazer do Estado na consecução do objeto Saúde. O Estado, no texto, tem a função 

social precípua da proteção de proprietários e a viabilização da propriedade. O SUS por meio 

das leis federais nº 8.080/90 e 8.142/90, leis orgânica da saúde e do controle social, ou da 

participação comunitária, respectivamente, insere-se significantemente no sentido das esferas 

social de Arendt e pública política de Habermas. Para a análise da Saúde nesse contexto 

optamos pela abordagem Semiótica proposta por Greimas. O principal fator que tornou a 

Semiótica uma teoria de escolha para orientar nossas análises textuais foi o interesse dela 

pelas condições da apreensão da significação, situando o texto e suas estruturas organizadoras 

no centro das investigações. Como método, optamos pela pesquisa qualitativa descritiva e 

documental. O estudo ocorreu no território cearense. A coleta dos dados se deu entre os meses 

de agosto a dezembro de 2015. O universo do estudo foram todas as instituições qualificadas 

pelo poder público federal, estadual ou municipal como Organização Social de Saúde (OSS), 

geridas por entidades sem fins lucrativos, e a população constou daquelas que administram 

instituições hospitalares de saúde instaladas nas 22 regiões de saúde do Estado por meio de 

Contrato de Gestão. A escolha pelos hospitais no universo das OS se justificou pela gama de 

tipos de instituições que podem ser qualificadas pelo poder público como OSS. Foram 

incluídas: 01 instituição do tipo Serviço Social Autônomo atuante em nível Nacional tendo 

seu contrato de Gestão vinculado ao Ministério da Saúde (MS) que administra um hospital na 

capital cearense e, 01 Organização Social Pública que atua no âmbito do Estado do Ceará com 

contrato vinculado junto à Secretaria de Saúde do Ceará (SES-CE). Pode-se concluir que O 

SUS, actante adjuvante, é a criação do Estado para a viabilização do direito à Saúde. Deve 

estar sempre em íntima relação de conjunção com o enunciado e objetos-valores do sujeito, os 

fundamentos. Qualquer disjunção, seja ela por desvio ou por relativização, situará o SUS no 

campo semântico do oponente, Não-SUS. Oficial e Semioticamente, o Estado Cearense 

mantem uma aparência de ser (p), entretanto, dá por meio de lei estadual a possibilidade de 

não ser (ñe), ou seja, age em relação ao uso de Organizações Sociais no campo da Saúde sob 

o signo da mentira seguindo projeto diferente, próprio, ou seja, Não-SUS, modalizando sua 

ação por meio de objetos-valor diferentes dos euforizados pelo SUS. Aplicando, quadrado 

veriditório e semiótico ao mesmo tempo nas duas instituições obteremos a não conformidade 



 

 

 

com os fundamentos, objetos-valor do SUS, a mentira e o parecer (p+ ñe), ou seja, semântica 

e sintaticamente, Não-SUS. A APS-SARAH e o ISGH figuram no campo semântico do Não-

SUS, agem em não conformidade com seus objetos-valor, através de seus próprios valores 

construindo uma narrativa e um percurso gerativo de sentido diferentes do SUS. Quanto ao 

processo de Regionalização Cearense, apesar de estar no campo semântico do SUS, o ISGH 

figura em nível de veridição do segredo, pois apesar de fazer parte do processo regionalizador, 

portanto, possuir o atributo semiótico de ser (e), o instituto não parece (ñp) ou não está 

inclinado a esse fim. A rede APS-Sarah, se posta no campo semântico do Não-SUS, e, no 

nível veriditório da mentira. 

. 

 

Palavras-chave: Semiótica em Saúde. Valores sociais. Assistência integral à saúde. 

Conformidade social. Normas sociais. Controles informais da sociedade. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian SUS is the result of a revolutionary thought in the thinking of social 

construction in Health, started in a period of great political ferment of struggle for 

democratization of the country the construction of SUS, two (2) texts are founding: The 

Federal Constitution of 1988 and the law nº 8080/90. Both belong to the legal discursive 

domain. For the analysis of Health in this context we opted for the Semiotics approach 

proposed by Greimas. This reflection revisited called doctrinaire principles of the SUS, 

assumptions that sustain the system, extracting them, foundations, essences for which there is 

no support of the semiotic construction point of view, the existence of the SUS, because these 

are the statement and values euforizados, modalizantes to the know-how of the State in 

achieving the health object. the main factor that has Semiotics a theory of choice to guide our 

textual analysis was her interest by the conditions of apprehension of meaning, placing the 

text and its structures organizers at the center of investigations. SUS, adjuvant surfactant is 

the creation of the State for the viability of the right to health. It should always be in close 

relationship conjunction with the statement and subject the objects values, the fundamentals. 

Any disjunction, either by misuse or relativization, will place the NHS in the semantic field of 

the opponent, Non-SUS. The inclusion criteria and study design were included two 

institutions, one at the state level ISGH and other Nationally, APS-SARAH. it can be 

concluded despite being in semantic SUS field, ISGH figure in the framework of truth level of 

secrecy regarding Regionalization Cearense process, as though part of regionalizador process, 

so have the semiotic attribute of being (is) the institute does not seem (ñp) or is not inclined to 

this end. The network Sarah as the ongoing regionalization process in the SUS, stands in the 

semantic field of non-SUS, and in the framework of truth  level in the field lie.. 

 

Keywords: Social Values. Comprehensive Health Care. Social Conformity. Social Norms. 

Social Control, Informal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O termo “Reforma Administrativa” é um enunciado que conota status genérico de 

ferramenta de acomodação utilizada por diversos Estados Nacionais e seus governos para 

adaptação ao que Arrighi (1996, p.6) denomina em O Longo Século XX, “ciclos sistêmicos de 

acumulação”, ao processo de expansão material e financeira promotora do desenvolvimento 

econômico e da acumulação capitalista. 

 No Brasil, no século passado (Séc. XX), tivemos três grandes movimentos 

denominados genericamente de Reforma Administrativa do Estado: a Reforma burocrática de 

1936, desenvolvimentista de 1967 e gerencial de 1994 (PEREIRA, 1998, p.163-182).  

 A última, foi um movimento com raízes em vários Estados Nacionais, principalmente 

França e Inglaterra. O objetivo ‘autodeclarado’ desses governos era obter mais agilidade nos 

serviços prestados pelo Estado na direção da resolução de problemas que afetavam toda a 

comunidade, sem abrir mão da responsabilidade Estatal. 

“A tese da reforma do Estado” tornou-se bandeira dos anos 1990 com o apoio da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e financiamento prioritário do Banco Mundial (BM) 

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para empréstimos que versassem sobre tal 

tema (PEREIRA, 1997, p.12).  Como causa para o movimento de “Reforma do Aparelho 

Estatal”, é apontada a crise fiscal dos Estados, em especial a brasileira.  

A crise fiscal definia-se pela perda em maior grau de crédito público e pela 

incapacidade crescente do Estado de realizar uma poupança pública que lhe 

permitisse financiar políticas públicas. A crise do modo de intervenção manifestou-

se de três formas principais: a crise do welfare state no primeiro mundo, o 

esgotamento da industrialização por substituição de importações na maioria dos 

países em desenvolvimento, e o colapso do estatismo nos países comunistas. 

(PEREIRA, 1997, p. 15). 

 

A resposta à crise que tomou corpo no final do século XX foi a do grupo denominado 

centro-esquerda pragmática, socialdemocrata ou social-liberal que definiram a crise como 

sendo de Estado apoiados na premissa de que o mercado apresentava falhas na autorregulação 
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e, que caberia ao Estado, prover o equilíbrio entre o econômico e o social (PEREIRA, 1998, 

p.32). Para tal fim esse grupo:  

[...] adotou as propostas da centro-direita pragmática visando a obediência aos 

fundamentos macroeconômicos - ou seja, políticas econômicas que envolvem ajuste 

fiscal, políticas monetárias apertadas, preços de mercado, taxas de juros positivas 

mas moderadas e taxas de câmbio realistas - e a realização de reformas orientadas 

para o mercado [...] Ao invés do Estado mínimo, a centro-esquerda social-liberal 

propôs a reconstrução do Estado, para que este possa - em um novo ciclo - voltar a 

complementar e corrigir efetivamente as falhas do mercado, ainda que mantendo um 

perfil de intervenção mais modesto do que aquele prevalecente no ciclo anterior 

(PEREIRA, 1997, p. 16) 

 

Após a segunda metade da década de 1990 a Social Democracia chegava ao poder no 

Brasil e, no bojo das propostas, estava a reforma do Aparelho Estatal que, segundo Bresser 

Pereira, partia da seguinte premissa: 

[...] de que o Estado é fundamental para promover o desenvolvimento, como 

afirmam os pragmáticos de todas as orientações ideológicas, bem como uma maior 

justiça social, como deseja a esquerda, e não apenas necessário para garantir o 

direito de propriedade e os contratos - ou seja, a ordem -, como quer a nova direita 

neoliberal (PEREIRA, 1997, p. 8). 

 

 A reconstrução do Estado na visão desse grupo significava a recuperação da poupança 

pública, redefinição das formas de intervenção Estatal na economia e no social através da 

contratação de organizações públicas “não-estatais” para executar serviços de educação, saúde 

e cultura; e, implantação de uma administração pública gerencial. 

 No Brasil, essa missão foi confiada ao extinto Ministério da Reforma Administrativa 

do Estado (MARE) chefiado pelo economista Luiz Carlos Bresser Pereira, que tentou, 

segundo a visão dominante à época, a ‘modernização’ e o aumento na agilidade dos vários 

processos de Estado, sem abrir mão do formalismo ou da burocracia. 

Pereira (1997, p.18) define os componentes ou processos básicos da reforma do Estado 

em número de quatro:  

(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 

principalmente de pessoal através de programas de privatização, terceirização e 
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publicização. (este último processo implicando na transferência para o setor público 

não-estatal dos serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta); 

(b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário através 

de programas de desregulação que aumentem o recurso aos mecanismos de controle 

via mercado, transformando o Estado em um promotor da capacidade de competição 

do país a nível internacional ao invés de protetor da economia nacional contra a 

competição internacional; 

(c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar 

efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que devolve autonomia 

financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma administração pública 

gerencial (ao invés de burocrática), e a separação, dentro do Estado, ao nível das 

atividades exclusivas de Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua 

execução; e, finalmente [...] 

(d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência 

de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e 

tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia 

representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia direta. 

 

Privatizar, nesse contexto, é transformar uma empresa estatal em privada. “Publicizar”, 

neologismo adaptado para essa situação, é a ‘ação ou efeito de tornar público, transferência da 

gestão de serviços públicos para entidades não-estatais que o poder executivo passa a 

subsidiar’. Terceirizar é o ato de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio 

administrativo, sublocando-os. 

 Publicizar foi a estratégia encontrada para a execução da Reforma do Estado no setor 

da saúde. As atividades estatais foram agrupadas à época em quatro setores: Núcleo 

estratégico (aqui agrupadas as funções constitucionais), Atividades Exclusivas de Estado 

(regulamentação, fiscalização e fomento), Serviços Não Exclusivos de Estado (educação, 

saúde, cultura e pesquisa científica) e Produção de Bens e Serviços para o Mercado (empresas 

estatais).  

 Como saúde se situava no núcleo de atividades não exclusivas, o caminho sugerido foi 

a transferência de algumas de suas atividades para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), 

entidades sem fins lucrativos, algumas criadas por particulares e outras surgidas da 

transformação de instituições públicas, ou até mesmo criadas pelos próprios entes estatais.  
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Um outro processo que se insere no quadro mencionado acima é o movimento em 

direção ao setor público não-estatal, no sentido de responsabilizar-se pela execução 

de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 

subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica [...] Por meio de um programa de publicização, transfere-se para 

o setor público não-estatal, o denominado terceiro setor, a produção dos serviços 

competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria 

entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle (PEREIRA, 1997, p. 9, 

grifo nosso).  

 

 Paralelo a esse movimento administrativo-econômico havia no campo social uma 

ebulição de movimentos sociais. Gohn (1995, p.128), ao explanar sobre “Movimentos e Lutas 

Sociais no Brasil no Século XX”, dividiu esse período rico da história em seis fases situando a 

nossa reflexão na sexta fase das lutas sociais do século XX: 

1ª) Primeira República: até 1930; 2ª) Revolução de 1930 e Estado Novo: 1930-45; 3ª) 

Populismo: 1945-64; 4ª) Regime Militar, 1ª fase: 1964-74; 5ª) Regime Militar, 2ª 

fase: 1974-84; 6ª) Nova República e Restauração Democrática: 1984-95. 

 

 Para Gonh (1995, p.128), “duas outras tendências se fortalecem no cenário social 

brasileiro nos anos 90, com relações diretas com a temática dos movimentos sociais [...]: o 

crescimento das ONG e as políticas de parcerias implantadas e em curso de execução pelo 

poder público”.  

 Nesta visão, essa tendência, particularizada principalmente para o que ela denominou 

de “países industrializados do Terceiro Mundo”, tratava-se de “novas orientações” indutoras 

da “desregulamentação” do papel estatal na “economia e na sociedade como um todo”, 

visando à transferência das “responsabilidades do Estado” para as “comunidades organizadas”, 

alçando às Organizações Não Governamentais (ONG) ao papel de intermediador desse 

processo através de “parcerias” do tipo “público-estatal”, “público não-estatal” e “público-

privada” (Idem,1995, p 128). 

 Organizações Sociais prestadoras de Serviços de Saúde não são novidade no Brasil. 

Desde a formação da sociedade brasileira, sabemos da existência das Santas Casas de 

Misericórdia e seus feitos relacionados à assistência aos despossuídos bem no início da nossa 
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história colonial (CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA, 

HOSPITAIS E ENTIDADES FILATRÓPICAS, 2007).  

Desde o século XVI existem no Brasil instituições de assistência a pessoas carentes, 

orientadas por fins filantrópicos, influenciadas pelo modelo português das Casas de 

Misericórdia, baseadas em ações caritativas e cristãs (DIAS, 2008, p.122 Apud 

COELHO, 2002). 

 

 Inicialmente, a ação dessas Santas Casas de Misericórdia, se dava, no setor saúde, 

dedicada inteiramente à filantropia, nos vácuos assistenciais provocados por uma política 

social não inclusiva, produtora do fenômeno da indigência, ou seja, a não proteção, por parte 

do Estado, para indivíduos em condição de exclusão, normalmente aqueles que estavam de 

fora das atividades de mercado institucionalizadas. 

 Esse panorama se mantém até a década de 1970 do século passado, quando surgem as 

Organizações Não Governamentais (ONG), com finalidades diversas em relação às das 

filantrópicas, que passam a ser tratadas como espécie de ONG, e em vários matizes: 

ambientalistas, sindicais, movimentos sociais, frutos de contexto histórico e político das lutas 

contra os regimes autoritários e em favor de regimes democráticos, redemocratização no caso 

brasileiro (DIAS, 2008, p.124 Apud PAES, 2005). 

 A relação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e as Organizações Sociais (OSS), 

doravante as trataremos assim, é algo que se dá desde o nascimento daquele, pois a lógica de 

compra de serviços de saúde das instituições sem e com fins lucrativos via Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) (ARAÚJO, 1997, p.153), era regra antes da Constituição de 

1988 (CF/1988).  

 Era necessário, então, certo tempo de transição para que o novo sistema obtivesse 

controle e coordenação da assistência no País, e pudesse dimensionar suas reais necessidades 

de troca e as instituições que continuariam a tratar direto com o Estado pelo novo contrato 

social instituído. Essa transição também se dava a nível político e da institucionalidade 

brasileira. 
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 E, dentro dessa nova institucionalidade, advinda da chegada ao poder pela 

socialdemocracia brasileira na metade da década de 1990, houve a tentativa de legalização 

contratual da relação dessas Organizações com o Estado na busca de financiamento público 

para entes privados, instituídos ou não, pela figura do Estado.  

 Para tal, no mesmo volume que fala das organizações Sociais, o MARE trazia a figura 

do Contrato de Gestão, instrumento com o qual, após ser credenciada como OSS, a instituição 

poderia iniciar parceria com o Estado. 

 Quando trata da “Construção da Cidadania ao Longo dos Séculos” no Brasil, Gonh 

(1995, p.203) chama a esse novo papel exercido pelas ONG como “o novo paradigma da ação 

social”. Para a autora: 

O novo foi a forma e o modo de equacionar e de encaminhar as demandas, assim 

como a sistematização de suas possíveis soluções. Este novo criou, em vários casos, 

a figura do “comunitário” ou seja, uma figura híbrida, que não se situa nem no setor 

público, nem no privado. Trata-se de uma espécie de privado-público/não estatal, 

porque as ações partem de setores privados, organizados na sociedade civil, mas os 

suportes financeiros e de infraestrutura em geral são públicos estatais, oriundos de 

verbas dos governos. (GONH, 1995, p. 203) 

 

 Outra característica nova, na visão dessa mesma autora (1995, p.203), é a 

“redefinição da ideia de comunidade”, que passa a ser analisada como uma “categoria da 

realidade social, de intervenção social nessa realidade” e não mais como “apenas um lócus 

geográfico”. Isso se traduz numa postura proativa das comunidades em relação às demandas 

sociais ao invés da prática paternalista dependente da espera pela ação do estado, até então 

vigente na cultura política brasileira. 

 Portanto, havia no intramuros e extramuros do Estado terreno fértil para a 

implementação das ideias sugeridas pelo MARE, contudo no campo da Saúde já estava em 

curso outro projeto por meio de um forte processo de construção coletiva no campo da saúde 

pública no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS).  

 Este, resultado da conquista de um movimento social na área da saúde conhecido 

como: “Reforma Sanitária Brasileira - RSB” (PAIM, 2008, p.171), amplamente discutido na 
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8ª Conferência Nacional de Saúde, posto em prática pela Constituinte de 1988, com seus 

princípios norteadores e fontes de financiamento, regulados pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8080/90) e regulamentados atualmente pelo decreto 7.508/2011, da Presidência da República.  

 Em 1995 o Ministério da Saúde (MS) estava em plena implantação da Norma 

Operacional Básica/93 (NOB-93) com ênfase na descentralização. O MARE, através de seu 

titular, trouxe sugestões provenientes de visita ao sistema de saúde inglês para o então 

ministro da saúde, Sr. Adib Jatene, baseadas no controle da oferta de serviços de saúde pela 

demanda dos usuários. O ensejo dessas discussões deu origem à assinatura em novembro de 

1996 da NOB-96. 

 O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) já estava em processo contínuo de 

implantação e melhoramento, ou seja, ‘Reforma’, descentralizava-se e buscava o tipo de 

gestão adequada aos municípios. O objetivo da visita, não era a reforma do SUS por completo, 

mas apenas a parte considerada, fundamental e mais onerosa: a assistência ambulatorial e 

hospitalar.  

 A reforma proposta pelo MARE ao SUS baseava-se em 3 premissas:  

Em primeiro lugar, implantar-se-á um processo decisivo e rápido de descentralização, 

através do qual a responsabilidade da Prefeitura, do Governo do Estado e do 

Governo Federal fique claramente definida [...] Em segundo lugar, cada município 

deverá montar um Sistema de Atendimento de Saúde, integrado, hierarquizado 

e regionalizado, para seus cidadãos, a partir da base municipal. Desse sistema 

fará parte o Subsistema de Entrada e Controle, constituído de Unidades ou 

Postos de Saúde Municipais e/ou de Médicos de Saúde da Família (médicos 

clínicos gerais), que estarão diretamente subordinados à autoridade de saúde 

municipal, e de um Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar 

formado por ambulatórios e hospitais credenciados, que poderão ser estatais, 

públicos não-estatais (filantrópicos) ou privados, e que poderão estar dentro do 

município ou muito frequentemente fora dele. Separar-se-ão, assim, com 

clareza, os dois Subsistemas, permitindo-se o controle do segundo pelo primeiro 

e, sempre que possível, o surgimento de um mecanismo de competição 

administrada entre os supridores de serviços de saúde [...] Em terceiro lugar será 

montado um Sistema de Informações Gerenciais em Saúde que colocará à 

disposição das autoridades de saúde e dos usuários, relatórios referentes ao uso de 

verbas, aos dados epidemiológicos e de desempenho dos serviços de saúde, capazes 

de gerarem indicadores de custos, de demanda atendida e de resultados referentes 

aos dois subsistemas mencionados. O gerenciamento, no âmbito do SUS, caberá a 

DATASUS (PEREIRA, 1998, p. 14, grifo nosso). 
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 O ponto central para a Saúde nessa reforma estava no papel relevante que o setor 

privado, primeiro setor (entidades com fins lucrativos) e terceiro setor (entidades sem fins 

lucrativos), teriam dentro do SUS pelo conceito da “competição administrada” tomado como 

premissa para reforma administrativa do Estado (PEREIRA, 1998). 

 Por intermédio dessa proposta, as atividades de assistência especializada hospitalar e 

ambulatorial, portanto mais onerosas, ficariam a cargo de instituições públicas, privadas e 

públicas não estatais; elas competiriam entre si, e a consequência disso seria o melhoramento 

tecnológico do parque industrial da saúde brasileira e a melhora assistencial em todos os 

níveis. 

 O assunto foi abordado durante a 10ª Conferência Nacional de Saúde, e alguns dos 

seus pressupostos sofreram duras críticas.  Em artigo publicado na página do evento são 

apontadas seis razões que falam, segundo o autor, contra a proposta das OSS. (FRANCO, 

1998): 

1- A quebra do "Sistema", na forma concebida originalmente pelo SUS. Como os 

hospitais, gerenciados por uma entidade de direito privado, a OS, passaria a 

trabalhar sob a lógica do mercado, há grande possibilidade da cadeia de serviços que 

garante ao SUS a condição de SISTEMA, interromper sua linha de transmissão, ou 

seja, deixar de operar de forma integrada, como o faz hoje. Interrompe também, o 

ideal de solidariedade que perpassa o Sistema Único de Saúde...  

2- A extinção do quadro de servidores públicos da Saúde, nos estabelecimentos 

gerenciados por OS. [...] com a consequência imediata da falta de estabilidade, 

abrindo margem para o clientelismo na contratação de pessoal para estes 

estabelecimentos sob gestão das OS[...]  

3- A gestão de RH, desafios atuais e no quadro das OS.  

4- A saúde como direito público, o mercado e a opção das OS. A OS, vai dividir os 

serviços que presta, com dois tipos diferentes de clientela: 1. O usuário dependente 

do sistema público. 2. O usuário que paga pela assistência através dos seguros e 

planos de saúde privados.  

5- O modelo de assistência e as OS, entre a necessidade e os limites rígidos do 

mercado. Os serviços de saúde, na sua dimensão operacional, são a instância 

mediadora entre o que é ofertado e as necessidades de saúde da população, ou seja, é 

o lugar de encontro entre prestador e usuários. [...] Nos equipamentos públicos, tem 

sido possível experimentar modos de operar o trabalho, com base nestes parâmetros, 

e ainda em princípios humanitários e de solidariedade, configurando assim, um 
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modelo assistencial em padrões societários que apontam para a construção de um 

futuro que parte do princípio que a saúde é um direito público.  

6- O Controle Social das OS. Há duas razões para se duvidar de que haverá controle 

social dos estabelecimentos geridos pelas OS. A primeira delas diz respeito ao fato 

de que, na Medida Provisória aprovada, que cria as OS, não há nenhuma menção ao 

controle externo das mesmas. [...] Outra razão, diz respeito ao fato de que os órgãos 

de controle social do SUS, os Conselhos de Saúde, embora detenham poder para 

controlar e fiscalizar Sistema Único de Saúde, e assim poderão exercer pressão sobre 

os estabelecimentos administrados pelas OS, têm limites óbvios quando se trata de 

uma entidade de direito privado, e pouco poderão fazer no que diz respeito às ações 

resultantes da natureza privada destas entidades. 

 

Ibañez et al (2001), estudando as Organizações Sociais no Estado de São Paulo como 

modelo alternativo de gestão da Saúde, em suas considerações finais, apesar de no corpo do 

trabalho, apontarem vários fatores positivos relacionados com a melhoria produtiva e 

assistencial em saúde, através da atuação das OSS no Estado de São Paulo, veem com 

reservas o “comportamento dos gastos e rateios médios das unidades pesquisadas, AIH 

médias e valores de internação”, que, segundo os autores, apontam preliminarmente para uma 

preocupação futura na manutenção do sistema OSS/SUS.  

Quando os autores se referem às culturas organizacionais e vocações diferentes das 

OSS, demonstram preocupação relacionada aos interesses privados, que, na maioria das vezes, 

se contrapõem aos públicos, e, por esse motivo engessam a relação, deixando o SUS de 

perseguir seu ideário: “se por um lado, criam a possibilidade de diversificação das 

experiências de gestão adequadas às realidades locais, por outro, podem restringir, dada a 

inércia, interesses e o poder centralizador dessas organizações, a autonomia e individualização 

das OSS/SUS” (IBAÑEZ et al, 2001). 

Carneiro Junior e Elias (2006), trabalhando com metodologia qualitativa, abordaram o 

tema do controle público e a equidade no acesso a instituições de saúde em regime de gestão 

pública não estatal, chegaram à conclusão de que “a garantia do acesso aos serviços de saúde 

e a efetivação do controle público não aparece centralmente na gestão dessas organizações 

sociais de saúde”. As responsabilidades, portanto, são divididas em formulação e controle da 

política pública, pelo ente estatal e, organização do processo de trabalho e o gerenciamento 

dos recursos humanos, pela esfera privada (OSS). 
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Barbosa e Elias (2010), ao abordarem o tema da forma de gestão público/privado das 

OSS, fazem uma comparação relativa entre instituições públicas e privadas e, apesar de nas 

considerações finais apontarem vantagem da gestão das OSS sobre a gestão pública, no corpo 

do trabalho, quando abordam a “rotatividade e remuneração nas experiências da 

Administração Direta (AD) e OSS”, preocupam-se com a alta rotatividade ocorrida entre 

diversas categorias profissionais sob a gestão das OSS.  

O assunto é fruto de intensa discussão e impasse. A lei que define as organizações 

sociais e regulamenta as regras para parceria destas com os diversos entes estatais (Lei 

9.637/98) estava aguardando julgamento para uma Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI), 

em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), que contestava todos os seus artigos, 

impetrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democráticos Trabalhista (PDT) 

(DIAS, 2008, p. 196), foi a julgamento no ano de 2015 e ratificada na maioria dos seus 

dispositivos (BRASIL, 2015). 

 E, mais recentemente, durante a confecção deste manuscrito, foi editada e sancionada 

uma nova lei que regulamenta a qualificação, a prestação de contas, o controle social e as 

sanções administrativas, além de criar novos instrumentos de adesão para as Organizações 

Sociais firmarem parceria com o poder público, termo de colaboração e o termo de fomento, 

além do contrato de gestão: a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que não chega a revogar, 

mas altera substancialmente as Leis n
os

 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março 

de 1999, que tratam sobre as Organizações Sociais (OS) e Organizações Sociais de Interesse 

Público (OSCIP), respectivamente. 

 Os mesmos partidos contestadores de outrora, hoje base de sustentação do governo, 

fizeram aprovar a nova lei para pôr fim na controvérsia jurídica em estase nos gabinetes do 

Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra que independentemente do Partido e da opção 

ideológica, a afirmação da intenção de Pereira (1998, p. 244) em tornar perene o movimento 

de desestatização na área social na direção da responsabilização das Organizações Sociais foi 

reafirmada como direção de institucionalidade e opção de governo a nível central, podendo 

perfeitamente ser reproduzido em nível local. 
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 Reafirmada a intenção política dos nossos representantes e dirigentes, aprofundando o 

sentido liberal de nossa direção de governo na intenção de minimizar a função social do 

Estado, resta a crítica à efetividade proposta nessa nova lei para corrigir os desvios causados 

pela edição da anterior. Ao controle social, o mister de ficar atento para que os resultados tão 

efusivamente publicados como mais eficientes, demonstrem a eficácia real desejada, sem abrir 

mão dos valores da coisa pública. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Caderno 

de Informes Econômicos: as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil, 

senso de 2010, eram no país em torno de 6.029 (OSS), entre hospitais e outros serviços de 

saúde. Dessas, 877 estariam atuando no Nordeste brasileiro. No Ceará, atuavam 165 (OSS), 

que empregavam uma força de trabalho em torno de 11.202 pessoas e gasto mensal em 

recursos humanos estimado em 175.184.000 milhões de reais, mensalmente.  

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Ceará conta 

com 19 estabelecimentos de saúde na administração indireta, dos quais 2 são autarquias, 2 

fundações públicas, 5 são empresas públicas e 10 são Organizações Sociais de Saúde de 

natureza pública, distribuídas 7 na esfera administrativa estadual e 3 na municipal.  

Exemplos de OSS atuando no setor saúde cearense: Hospital Valdemar de Alcântara 

administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Hospital Sarah pela 

Associação das Pioneiras Sociais (APS-SARAH), entre outras instituições.  

Nos níveis de complexidade da assistência, 50% da alta complexidade hospitalar do 

Estado está por conta das OSS, repetindo-se a mesma situação na média complexidade 

(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2015). Na metade do 

ano de 2013, o fundo municipal de Fortaleza, principal cidade e capital do Estado, firmou 

contrato de gestão com OSS para a média complexidade e atenção básica (Atenção Primária à 

Saúde), repassando um total de R$ 30,6 em 2013 e cerca de R$ 60,2 milhões em 2014 

(FORTALEZA, 2015).  

Em relação à lei orçamentária Estadual de 2013, que orçou para a saúde o valor global 

de cerca de 2,3 bilhões de Reais, destes, foram consumidos e pagos, cerca de 13% (308,4 

milhões) do orçamento, para uma única OSS. No ano seguinte, mantendo-se a mesma base 
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global, paga-se cerca de 20% (460 milhões) em tendência crescente dependente da adesão do 

poder público estadual a esse tipo de gestão (CEARÁ, 2015). Vale destacar, que, no biênio 

2015-2016, há um crescimento na direção da adesão a esse tipo de gestão para administrar as 

novas unidades hospitalares regionais e pronto atendimentos, tanto na esfera Estadual como 

na Municipal. Juntos os dois fundos repassaram cerca de 592,7 milhões no espaço temporal 

de 1 ano e meio (janeiro/2013-junho/2014). 

OSS no Ceará representam em números absolutos mais de 2/3 (dois terços) relativos 

às de iniciativa privada e quase ½ (metade) relacionado às da administração direta. Essa é 

uma participação considerável no mercado de saúde para ser desconsiderada pelas pesquisas. 

Necessário, portanto, nesse campo de estudo da saúde pública, políticas, planejamento e 

gestão em saúde, aprofundamento sobre essa questão importante.  

Outro motivo para realização do estudo é o desembolso considerável de dinheiro 

público aplicado para financiar as atividades de OSS. Esse movimento de financiamento 

público de instituições privadas, mesmo as instituídas pelo poder público, merece ser mais 

bem analisado à luz de teorias acadêmicas, com um olhar que ultrapasse o das teorias 

administrativas e econômicas, pois o SUS, diferentemente do mercado, possui valores de 

referência e fundamentos solidários.  

Portanto, é mister da pesquisa acadêmica demonstrar a consonância entre os serviços 

prestados pelas OSS com os valores/princípios/fundamentos do SUS, apontando caminhos 

quando os resultados expressarem diferenças relevantes. 

A relação entre espaço público e espaço privado dentro do setor saúde; a dimensão 

ocupada pelas OSS dentro do processo de regionalização; a interação dentro do processo de 

estruturação de redes de assistência de estruturas de mercado; a relação do dimensionamento 

atual das OSS com o financiamento do Setor Saúde; quem é esse ente Organização Social de 

Saúde e por que alguns recebem natureza privada e outras, pública. São também questões que 

nos moveram na direção deste objeto. 

Ademais, a relação entre a atuação das OSS com o conceito de eficiência 

administrativa; as redes temáticas como recurso de eficiência administrativa ou modismo 

gerencial e, a comparação entre o acesso aos serviços prestados por esses entes em relação aos 
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da rede própria com respeito à manutenção da integridade da filosofia do SUS e seus 

fundamentos, são problemas que gravitam em torno desse assunto e que merecem uma 

exploração mais apurada. 

É importante alertar que também existe implicação pessoal justificada pelo 

envolvimento desse ator, que ora cumpre papel de perquiridor, pesquisador, com a Saúde 

como direito proclamada pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Este é a figura que se 

inseriu no Mestrado de Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará (UFC), no 

Observatório de Políticas Públicas da UFC e na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) 

como facilitador de um dos cursos de Gestão, com o fim de conhecer intimamente o 

funcionamento do SUS no Estado do Ceará. 

Com uma trajetória no serviço público em setores diferentes dos da Saúde, foi no 

curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará que se deu o encontro com o campo 

da Saúde como política. E, durante essa trajetória, graduação, residência em enfermagem 

cirúrgica em um grande hospital especializado de Brasília, diante das mais variadas situações 

de contrastes entre aquilo que estava enunciado na política e o que se executa na prática, que 

surge o interesse por conhecer e propor mudanças naquilo que permitisse ser melhorado. 

O caminho acadêmico foi o escolhido para lidar com as nuances do conhecer. Nele se 

encontra a possibilidade da construção de um método orientado, onde se possa com mais 

segurança, aproximar-se do objeto ao qual queremos conhecer e descrever com maior 

acuidade por lentes que já o avistaram e realizaram esse trabalho antes de nós, para que 

possamos dar uma contribuição segura. 

Portanto, aquilo que nos serve como impulsionador rumo ao objeto, a descrição deste 

e sua inserção dentro de uma construção nossa, também é aquilo que nos limita a visão, que 

por vezes se fará turva diante do desafio de conhecer tal face da realidade a qual nos 

propomos a perquirir: a paixão que temos pelo enunciado “saúde como um direito e dever do 

Estado”.  

Ao mesmo tempo que nos impulsiona, pode também ser o ponto fraco do nosso estudo, 

o calcanhar de Aquiles, aquilo ao qual, os que não nos compreendem ou têm visão contrária, 

podem apegar-se para tornar nossa direção enviesada e nosso esforço inutilizado. Portanto, 
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aos que forem avaliar nosso trabalho através da leitura, faz-se necessário que isso se torne 

claro, e que, durante a avaliação, seja tomado por conta, para que os pontos fortes sejam 

destacados e nosso esforço, respeitado.  

A relevância dessa proposta de trabalho para a Saúde Coletiva se fundamenta por, 

apesar de “organização social” ser descritor em saúde (DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE, 2015, p. 1): “termo genérico usado para se referir aos processos de organização dos 

diversos grupos da população que conformam a sociedade, independentemente dos fins para 

os quais se unem”, quando digitado nos sítios de pesquisa LILACS, PUBMED e CIELO, 

diretamente, ou através do sitio periódicos CAPES, adicionado ao termo “saúde” foram 

disponibilizados cerca de 650 publicações, sendo a colaboração brasileira em torno de 556, a 

maioria dos artigos se refere ao processo da organização social como fenômeno e não como 

instituição.  

Quando se acrescentou o termo “gestão”, apareceram pouco mais de 60 artigos e, ao 

ser adicionado o termo “descentralização”, esse número caiu drasticamente para pouco mais 

de 10. No Ceará, apesar de ser um dos estados pioneiros no processo de descentralização e 

desconcentração no setor público da saúde em direção à responsabilização das OSS, tanto na 

dimensão legal, como na dimensão material, há escassez de bibliografia sobre o tema dentro 

da literatura especializada.  

Ao perceber certa obscuridade no estado da arte atual sobre a atuação das OSS, 

especificamente, na assistência ao cidadão e sua contribuição na viabilização da gestão 

regionalizada da atenção à saúde no Ceará, apesar da literatura acadêmica explorar as ONG e 

os Novos Movimentos Sociais de modo geral, pusemo-nos em movimento no sentido de 

explorar tal lacuna.  

Vale ressaltar a relevância de traçar pontos e contrapontos entre o movimento de 

descentralização administrativa através da figura das OSS no setor saúde e a Reforma 

Sanitária Brasileira no espaço cearense, estabelecendo relações entre a total adequação desses 

entes ou, a relativização empreendida por eles, em relação aos Princípios Fundantes do SUS. 

Desse modo, partiu-se da seguinte questão: Como se dá a atuação das OSS na 

assistência ao cidadão, e qual sua contribuição na gestão regionalizada da atenção à saúde do 
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estado do Ceará? Rumo aos seguintes objetivos: conhecer a atuação das OSS na assistência ao 

cidadão e a participação dela na gestão regionalizada da atenção à saúde; caracterizar as OSS 

no estado do Ceará quanto ao nível da atenção à saúde em que atuam; e comparar o acesso 

aos serviços de saúde ofertados pelas OSS, com relação aos da rede própria. 

É importante ter clareza dos obstáculos que tiveram de ser contornados durante o 

percurso de pesquisa. Primeiro, estamos lidando com instituições de matiz particular (OSS); 

segundo, nossa pesquisa ocorreu numa época política conturbada e delicada, portanto, nossos 

objetivos foram adaptados àquilo que nosso método teórico pode alcançar. 

Conhecemos a atuação das OSS na assistência ao cidadão, contudo, inseridos naquilo 

ao qual ela enunciava em relação a isto. Quanto à participação desta na gestão regionalizada 

da atenção à saúde no Estado do Ceará, foi conhecido através de enunciação de sua 

contratante, a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará (SESA-CE).  

Ao longo do capitulo 3 conhecemos as várias instituições hospitalares instaladas no 

território cearense cadastradas no serviço de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

do SUS (CNES), em especial, as com fins filantrópicos, classificamo-las como contratantes 

por Convênio e por Contratos de Gestão com o Estado do Ceará. 

 Efetivamente, nosso método e teoria deram conta de comparar aquilo que é enunciado 

pelas próprias instituições em relação ao respeito aos valores do SUS, que disciplinam o 

acesso com o que, por enunciação própria, essas instituições, mesmo desrespeitando explicita 

e profundamente alguns fundamentos, se propunham a realizar. O capítulos 4, das análises e o 

capitulo 5 das conclusões dão conta dessa comparação. 

Dessa forma, de posse da análise semiótica do nosso objeto (OSS) e sua relação de 

sentido com o SUS, enquanto sistema de saúde público operante no território cearense, 

alcançamos a nossa pretensão de verificar, dentro do percurso gerativo de sentido (PGS) deste, 

o nível de significação, ou sentido articulado, que essas instituições expressam em relação aos 

fundamentos (objetos-valores) modalizadores da ação e estado SUS com os seus próprios. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Pesquisa qualitativa 

O método no estudo pode ser compreendido como a forma sistemática, científica de 

acesso à realidade factual o qual queremos conhecer. Cervo e Bervian (2002, p. 202) afirmam 

que “o método científico, mesmo aplicado no campo das ciências sociais, deve ser aplicado de 

modo positivo, e não de modo normativo, isto é, a pesquisa positiva deve preocupar-se como 

o que é, e não com o que se pensa que deve ser”. 

Positivo, neste contexto é a proposição de que ciências naturais e sociais podem e 

devem apresentar os mesmos princípios à coleta e análise de dados conservando a liberdade 

em relação aos julgamentos de valor e objetividade, mesmo diante de uma pesquisa onde a 

subjetividade está em evidência. 

Neste estudo, optamos pela pesquisa qualitativa descritiva e documental. O termo 

descritiva, expressa o entendimento de que antes de procurar qualquer relação representativa 

de sentido e significação acerca das instituições que foram estudadas nas análises 

documentais, fez-se necessário uma descrição delas enquanto objeto de estudo. Quantas são, 

quem são, onde estão e sua relação estatística com outras instituições de setores similares da 

economia brasileira (PEREIRA, 2008, p. 271). 

Documental, pois, a análise se deu a partir de textos escritos, publicações emanadas dos 

sujeitos, enquanto instituições, portanto fontes primárias, através do gênero injuntivo na 

forma de leis, resultados de planejamento estratégico que contivessem objetivo, visão de 

futuro e valores da instituição, bem como cópias do estatuto social tornados públicos que 

expressassem os valores perseguidos pelas instituições (LÜDKE, ANDRÉ, 2013; 

PIMENTEL, 2001). 

[...] documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, 

revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação 

(OLIVEIRA, 2007, p. 69). 
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Documento é entendido, como aponta Appolinário (2004, p. 67), como “qualquer 

suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir de 

consulta, estudo ou prova”, podendo estes, estarem na forma impressa, manuscrita, por meio 

de registros audiovisuais e sonoros, imagens e outros meios. 

A teoria de escolha para análise afastou-nos, assim, do contexto da pesquisa documental 

regular por buscarmos dentro dos textos as categorias valores-objetos especificamente, ou 

seja, os valores euforizados pela instituição, deixando contexto histórico estrito e outras 

variantes da pesquisa documental para estudos posteriores. 

Qualitativa, por compreendermos que, neste caso, estamos considerando a relação entre 

os serviços de saúde e pesquisa, tendo os primeiros como objeto de pesquisa, instituições a 

serem investigadas. O eixo da pesquisa, a coluna mestra, foram a organização dos grupos 

(instituições) e as lógicas que sustentam suas práticas (DESLANDES; GOMES, 2007, p. 

102).  

Deslandes e Gomes (2007) Apud Denzin e Lincoln (2000), conceituam a pesquisa 

qualitativa no excerto abaixo, o que, para eles, reflete-se em dificuldade para estabelecer 

definição, no sentido de uma definição linear ao invés de dinâmica, pela ausência de teoria e 

paradigmas próprios, podendo assim, servir-se de vários referenciais teóricos. Constitui-se 

assim, num campo de atividade interpretativo, apresentando conflitos e tensões de cunho 

interno. 

Uma atividade que demarca o lugar do observador no mundo e que consiste num 

conjunto de práticas materiais e interpretativas que tornam o mundo visível. Na 

maior parte das vezes estuda fenômenos e relações em seu meio natural, aferindo um 

sentido a partir dos significados que as pessoas atribuem a eles (DESLANDES; 

GOMES, 2007, p. 103 apud DENZIN; LINCOLN, 2000). 

Mais tarde, Flick também citando Denzin e Lincoln (2005, p. 3) traz conceituação de 

pesquisa qualitativa, referida por ele como “definição inicial e genérica” que expande um 

pouco mais o conceito acima: 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que posiciona o observador no 

mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que 

tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo, fazendo dele uma 
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série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, 

fotografias, gravações e anotações pessoais. Nesse nível, a pesquisa qualitativa 

envolve uma postura interpretativa e naturalística diante do mundo. Isso significa 

que os pesquisadores desse campo estudam as coisas em seus contextos naturais, 

tentando entender ou interpretar os fenômenos em termos dos sentidos que as 

pessoas lhe atribuem (FLICK, 2009, p. 16). 

De outra feita, a Pesquisa Qualitativa ganha terreno e aceitação como modalidade de 

investigação na área da saúde e das ciências humanas e sociais (BOSI; MERCADO-

MARTÍNEZ, 2007, p. 23). Trata-se de uma pesquisa empírica, dedicada ao estudo da "face 

empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do 

controle empírico e fatual" (DEMO, 2000 p. 21). 

A valorização desse tipo de pesquisa vem pela possibilidade de oferecer: 

[...] maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. 

[...] O significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes 

dados agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a 

aproximação prática (DEMO, 1994, p. 37). 

Deslandes e Gomes, fazendo referência a Minayo (2007, p. 104; 2001), consideram a 

pesquisa qualitativa a partir do olhar situado no campo das ciências sociais; de lá constatam 

que o foco dessa abordagem costuma ser: o “estudo das instituições, os grupos, os 

movimentos sociais e o conjunto de interações pessoais”. Neste mister, seus objetos 

costumam refletir: “uma historicidade [...]; uma consciência histórica [...]; uma identidade 

entre sujeito e objeto [...] e um caráter ideológico”. 

2.2 Semiótica como lente 

 

O confronto do material coletado na análise se dará ao encontro da teoria semiótica 

Greimasiana e seu Percurso Gerativo do Sentido (FIORIN, 2009; BARROS, 2008; 

GREIMAS; COURTES, 2008): A noção de percurso gerativo do sentido é fundamental para a 

teoria semiótica e pode ser resumida como segue:  

a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e 

concreto;  

b) são estabelecidas três etapas no percurso, podendo cada uma delas ser descrita e 

explicada por uma gramática autônoma, muito embora o sentido do texto dependa 

da relação entre os níveis;  
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c) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível 

fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação como uma 

oposição semântica mínima;  

d) no segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas narrativas, 

organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito;  

e) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas em que a narrativa é 

assumida pelo sujeito da enunciação. (BARROS, 2008, p. 9). 

 

A semiótica Greimasiana nasceu na década de sessenta como uma metodologia de 

análise textual, pois fornecia ferramentas para o exame do texto. Segundo Barros (2008, p. 8), 

“a semiótica deve ser assim entendida como a teoria que procura explicar o ou os sentidos do 

texto pelo exame, em primeiro lugar, de seu plano de conteúdo.”. Acrescenta que “para 

construir o sentido do texto, a semiótica concebe o seu plano de conteúdo sob a forma de um 

percurso gerativo”.  

Dois fatores tornaram a semiótica teoria de escolha para orientar nossas análises 

textuais: primeiro, o interesse dela pelas condições da apreensão da significação, situando no 

texto e suas estruturas organizadoras o centro das investigações. O segundo são as quatro 

dimensões privilegiadas pela semiótica em seu método: as dimensões narrativa, passional, 

figurativa e enunciativa (BERTRAND, 2003, p.27). Em síntese, a semiótica trabalha com a 

significação, ou seja, com o efeito de sentido do texto. 

 No PGS cada nível possui uma semântica e uma sintaxe. O primeiro nível, ou 

fundamental, trabalha com a oposição mínima e com mecanismos de asserção e negação. O 

segundo, ou narrativo, é um adensamento do primeiro, no qual se observa a relação entre 

sujeitos e objetos. Ainda nesse nível, há o esquema narrativo canônico composto pela 

manipulação, competência, performance e sanção (FIORIN, 2009, p.29). O terceiro, comporta 

a colocação da pessoa, tempo e espaço na enunciação, temas e figuras.  

Neste estudo, utilizaremos, preferencialmente os dois primeiros níveis, pois o escopo 

do nosso objeto assim se encaixa, e isso não impede, se necessário, a utilização de todos os 

níveis, cujas categorias a serem utilizadas serão detalhadas posteriormente no decorrer da 

análise.   

O nível narrativo leva em consideração o ponto de vista de um sujeito e sua relação 

com um objeto. A relação entre sujeito e objeto pode ser de junção ou de transformação, cujos 

sujeitos podem ser, respectivamente, conforme o tipo: sujeito de estado ou sujeito do fazer.  
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O primeiro surge da relação juntiva com o objeto, esta, se manifesta por uma 

conjunção ou uma disjunção com o objeto, que pode ser modal ou de valor; este é sempre 

algo de interesse do sujeito; aquele serve de meio de aquisição para o objeto-valor na 

impossibilidade direta de conjunção do sujeito com o objeto. Dessa maneira, entende-se que o 

sujeito de estado está sempre numa relação de pertencimento ou de não pertencimento, em 

relação ao objeto (BARROS, 2008, p.17). 

 O segundo sujeito, é o do fazer, ou seja, aquele que tem competência para realizar 

uma performance, Para tanto, ele é modalizado por um saber e um poder que devem agir 

conjuntamente. Ele deve saber e poder realizar. Se não estiver modalizado pelo saber ou pelo 

poder, torna-se incompetente, pois, mesmo sabendo, não pode, ou mesmo podendo, não sabe 

realizar (BARROS, 2008, p.17). 

2.3 Contexto da pesquisa 

O estado cearense possui uma área de 148.826 quilômetros quadrados, divididos entre 

seus 184 municípios. Possuía, no biênio 2010-2012, 3.407 unidades de saúde ligadas ao SUS 

em seu território, sendo 4 em nível federal, 92 estadual, 2.868 no plano municipal, sendo 443 

no setor privado. Estes, distribuídos entre seus vários tipos, que vão desde hospitais gerais a 

farmácias isoladas. Entre estes, foram destacados 230 hospitais, sendo 177 gerais e 53 

especializados (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 

2013). 

O território cearense está organizado para atender a Saúde em 22 regiões e 4 

macrorregiões. Cada Região conta com uma estrutura de assistência pactuada para atender a 

população adstrita com pelo menos um hospital regional como referência para os casos de 

maior gravidade, fora uma rede capilar de pequenas unidades hospitalares do tipo geral e 

unidades mistas de até 50 leitos, sendo a sua grande maioria até 20 leitos em média, segundo 

o CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2005). 



 

34 

 

 

Figura 1 – Mapa Regiões de Saúde do Ceará. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 

No CNES constam cadastrados no mês de outubro de 2015, 313 unidades do tipo 

hospitalar, sendo 54 do subtipo hospital especializado, 211 hospitais gerais, 12 hospitais-dia e, 

36 unidades mistas.  

Entre os hospitais, 59 tinham possibilidade de qualificação como Organização Social 

de saúde pelo tipo de gestão em que são operacionalizados. Eram eles, 2 da espécie 

Organização Social Pública, 1 Fundação privada, 1 serviço social autônomo e 55 entidades 

sem fins lucrativos. 

Tabela 1 – Quantidade de estabelecimentos hospitalares por natureza no Ceará – outubro/2015 

Tipo de Estabelecimento Org. Social 
Pública 

Fundação 
Privada 

Serv. Social 
Autônomo 

Entidade s/ 
Fins Lucrativos 

Total 

Hospital Especializado - 1 1 11 13 
Hospital Geral 2 - - 43 45 
Hospital Dia - - - 1 1 
Total 2 1   1 55 59 
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Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

O estudo ocorreu estritamente dentro do território cearense, sem comparações em 

nível de análise com outras unidades da federação, sem que isso seja impedimento pra futuras 

comparações, pois a narrativa da Saúde como Objeto é nacional. Especificamente nas 22 

Regiões de Saúde do Estado.  

 O Estado do Ceará foi colocado inserido no contexto da narrativa da Saúde brasileira 

desde o advento da Constituição Brasileira de 1988 até o ano de 2015. Foram analisadas as 

opções administrativas que estavam dentro do bojo da reforma administrativa do Estado, 

iniciada localmente no governo do Sr. Tasso Jereissate, e, em nível federal, no governo do Sr. 

Fernando Henrique Cardoso.  

Leis, contratos de gestão, fundamentos, objetos-valor para o SUS e valores 

institucionais das Organizações Sociais no campo da Saúde foram analisados à luz da teoria 

semiótica dentro de uma narrativa onde a Constituição Brasileira de 1988 determina o Objeto 

Saúde através de um contrato virtual de ação à figura do Estado.  

A partir dessa ação, o Estado promove seu próprio empowerment como Sujeito da 

consecução desse mesmo objeto e, para tal, na mesma Constituição cria o SUS. A análise 

buscou a coerência dentro da narrativa da Saúde entre os objetos-valor, solidariedade, 

universalidade, equidade, igualdade, integralidade, enunciado “saúde como direito e dever do 

Estado” e os valores expressados pelas Organizações Sociais no campo da saúde tratando em 

regime de contrato de gestão com o Estado Cearense. 

2.4 Coleta de dados 

 

A coleta dos dados se deu entre os meses de agosto a dezembro de 2015. No entanto, o 

CNES forneceu informações sobre a natureza das instituições até o mês de outubro/2015. As 

informações que instruíram o estudo foram coletadas na forma documental, em sítios de 

internet, somente daquelas instituições que externaram ao público estas informações através 

de estatuto social ou planejamento estratégico cultural da instituição, contendo a definição do 

negócio, os objetivos, a filosofia e a visão de futuro e, principalmente, os valores da 

instituição.  
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A ida aos locais (Regiões de Saúde) para coleta de dados e entrevistas com os 

informantes-chave para a pesquisa está à espera de autorização ao pedido de anuência para 

registrado sob o protocolo 5826220/2015 desde o dia 15 de setembro do referido ano.  

Assim que for permitido a esse pesquisador o acesso oficial, esse estudo terá 

continuidade naquilo que é buscar no discurso daqueles que fazem a regionalização cearense, 

secretário da SESA e coordenadores de Região, quais são os objetos-valor euforizados por 

esses agentes e, como eles põem em prática essa valorização, confrontando com a direção 

tomada no processo por documentos oficiais. 

2.5 Processamento e interpretação do material empírico 

Os textos obtidos nas OSS inclusas no estudo sofreram tratamentos correlatos com as 

técnicas de análise de conteúdo em busca da extração de, enunciações, enunciados, termos ou 

palavras que expressassem as categorias fundamentos (solidariedade, universalidade, 

integralidade, equidade, igualdade), os valores-objetos, ou seja, aquilo que é euforizado e 

tomado como valoroso pela instituição e seus partícipes, para serem comparados com os do 

SUS.  

A análise envolveu os dois níveis do Percurso Gerativo de Sentido (PGS) e, se buscou 

a coerência entre os objetos-valor (fundamentos) assumidos pelo SUS e os objetos-valor 

assumidos pelas OSS, classificando-os em relação ao nível narrativo por meio da relação 

juntiva como, sujeito de estado e fazer, Estado Brasileiro e seu adjuvante SUS e, disjuntiva, 

oponente, como Não-SUS (TAVARES JUNIOR, 1980, p.36).  

Para tal, foi utilizada a técnica do quadrado semiótico e suas relações de 

contraditoriedade, e do quadrado veriditório, de acordo com as figuras abaixo: 
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Figura 2 – Aplicação do quadrado semiótico ao termo solidariedade. 

 

Fonte: Fiorin (2009). 

 

Figura 3– Quadrado Veriditório. 

 

Fonte: Greimás; Courtés (2008) 

 O “carré véridique” de Greimas explicitado por Tavares Júnior (1980, p.41) traz para a 

combinação entre o “ser (e)” e o “parecer (p)” e, seus contraditórios “não ser (ñe)” e “não 

parecer (ñp)”, os seguintes valores: 



 

38 

 

 

Verdadeiro: e + p 

Falso: ñe + ñp 

Mentira: ñe + p 

Segredo: ñp + e 

 

2.6 Delineamento do estudo 

 

O universo do estudo, foram todas as instituições qualificadas pelo poder público 

federal (BRASIL, 1998; 2014), estadual (CEARÁ, 1998; 2013a; 2013b) ou municipal como 

Organização Social de Saúde (OSS), geridas por entidades sem fins lucrativos, e a população 

constou daquelas que administram instituições hospitalares de saúde instaladas nas 22 regiões 

de saúde do Estado por meio de Contrato de Gestão e que, tornam públicas estas relações 

contratuais por meio de sítios virtuais e outros acessíveis, como encartes, seus valores e 

objetivos institucionais.  

A escolha pelos hospitais no universo das OS se justificou pela gama de tipos de 

instituições que podem ser qualificadas pelo poder público como OSS, que vão desde Centros 

especializados em tratamento ao uso abusivo de drogas, a farmácias populares, além do que, 

na introdução deste trabalho, a pasta ministerial, criada especialmente para dar novos 

contornos ao Estado Brasileiro, externou publicamente a sua intenção de publicizar o setor 

hospitalar brasileiro do SUS, por entender que este seria mais dispendioso (PEREIRA, 1998). 

As informações relacionadas à distribuição territorial das OSS foram obtidas a partir 

dos sistemas de informação: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Contratos Organizativos da Ação 

Pública (COAP) e Contratos de Gestão firmados entre o poder público e OSS. 

Verificada a existência da OSS vinculada ao poder público, Estado, através de 

Contrato de Gestão, a documentação relativa ao instrumento de parceria foi verificada junto à 

Secretaria e Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria Estadual de Saúde (SES), 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Portais da transparência da União, sitio da 

Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas da União, Estado e Município.  
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As informações foram cruzadas com os dispêndios realizados por Estados e 

municípios lançados nas informações contidas nos portais da transparência do Estado, 

município de fortaleza e Tribunal de Contas do Município, Estado e União entre 2010 e 2015. 

A justificativa desta ação é a vigência da lei da informação e estruturação dos portais da 

transparência pelo Brasil. 

Constatados dispêndios dos governos federal, estadual ou municipal com OSS, 

verificadas documentações junto aos órgãos acima citados, verificado se a instituição torna 

público seu estatuto social ou seu planejamento estratégico institucional onde contenham sua 

missão, seus objetivos e seus valores, a OSS foi incluída no estudo. 

Segue o fluxograma (Figura 4) da metodologia do estudo: 

Figura 4- Fluxograma da metodologia do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

 Os 184 municípios cearenses contam com 313 unidades hospitalares. 158 Hospitais 

municipais, 53 hospitais particulares, 4 unidades hospitalares sob a gestão de fundações 

DADOS OSS (CNES/IBGE/COAP) 

DADOS SEPLAG DADOS SES/SMS 

CRUZAMENTO DOS DADOS OBTIDOS ACIMA 

COM OS DISPÊNDIOS OCORRIDOS E 

LANÇADOS NOS PORTAIS DA 

TRANSPARÊNCIA ENTRE 2010 E 2015. 

 

INCLUSÃO NO ESTUDO. 
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privadas, 23 clínicas particulares conveniadas com os diversos municípios, 2 clínicas 

especializadas no município de grande porte, 8 hospitais de grande porte com gestão direta 

Estadual, 1 hospital federal do Exército e 1 hospital gerido por Organização Social de 

Interesse Público. E, outras 59 OSS que contratam com os diversos municípios cearenses por 

meio de convênios e contratos. 

Entre as 59 possibilidades, foram incluídas: 01 instituição do tipo Serviço Social 

Autônomo atuante em nível Nacional tendo seu contrato de Gestão vinculado ao Ministério da 

Saúde (MS) que administra um hospital na capital cearense e, 01 Organização Social Pública 

que atua no âmbito do Estado do Ceará com contrato vinculado junto à Secretaria de Saúde do 

Ceará (SES-CE) que atualmente administra 3 hospitais Regionais no Estado 

A Associação das Pioneiras Sociais (APS-SARAH) e o Instituto de Saúde e Gestão 

Hospitalar (ISGH), respectivamente, têm como termo parceria com o Estado o Contrato de 

Gestão e, por esse motivo, foram incluídos no Estudo. A tabela abaixo traz o quantitativo de 

unidades por município, naturezas institucionais e do contrato com o poder público. 

Tabela 2 – Resumo tabela 11 anexo I:  Instituições Hospitalares x tipo de gestão. 

 Hosp. Espec. Hosp. Geral Hospital Dia Unidade Mista 

OSS Convênio 12 44 1 - 

OSS Contrato 

de Gestão 

2 1 - - 

Hospital 

Municipal 

1 112 - 36 

Hospital 

Estadual 

4 4 - - 

Hospital Federal - 1 - - 

Hospital 

privado 

21 28 4 - 

Fundação 

Privada 

2 3 - - 
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Clínica 

Municipal 

2 - - - 

Clínica 

Particular 

10 7 7 - 

OSCIP - 1 - - 

Total 54 211 12 36 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. 

 

Legenda: OSS – Organização Social do Setor Saúde; OSCIP -  Organização Social de Interesse Público. 

 

 

2.7 Aspectos éticos 

 

Este estudo respeita os preceitos da bioética como autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade. Assegura os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2013).  

Após a anuência pela Secretaria Estadual de Saúde, daremos continuidade a submissão 

ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará – UFC de acordo com a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos na busca 

do PGS expresso pelos agentes públicos ocupantes dos cargos de Secretário de Saúde e 

Coordenadores de Saúde do Estado acerca do processo de Regionalização Cearense, 

complementando assim, o expresso pelas organizações por meio da publicização de seus 

valores. Esse procedimento buscará comparar a expressão do PGS institucional como o 

expresso por seus agentes. 
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3 CAPÍTULO 1 - SUS: PARA ALÉM DOS PRINCIPIOS. 

 

3.1 Introdução 

 

Este capítulo revisitou os chamados princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) referenciados na Constituição Federal de 1988 e lei ordinária 8080/90, alcunhada por 

alguns de lei orgânica da saúde. Essências pelas quais não há sustentação ontológica, do ponto 

de vista da construção semiótica, para a existência do sistema de saúde brasileiro.  

O SUS brasileiro é fruto de uma reflexão revolucionária no pensamento da construção 

social em saúde, iniciada em um período de grande efervescência política de luta pela 

redemocratização do País. Aliado ao desejo de práticas democráticas para o setor saúde, pode-

se citar a evolução da comunicação e o intercâmbio entre pensadores brasileiros e de outros 

países, principalmente os de países com sistemas nacionais de saúde. 

Desse modo, pode-se perfeitamente, também, conjecturar um SUS fruto de forçoso 

exilio à democracia imposto a alguns intelectuais do campo da saúde, materializado através 

do contato com os sistemas de cuidado em saúde de outros povos, que tiveram a oportunidade 

de trazer essa reflexão ao País e, através de um contagiante movimento solidário em direção 

do cuidado totalizante, viabilizaram a luta por uma política pública de saúde que, ao menos 

em fundamento, abarcaria a totalidade de pessoas que necessitassem de assistência em todo o 

território do Brasil. 

Paim (2008, p.26), ao dissertar sobre a Reforma Sanitária Brasileira (RSB) afirmou que 

“em meados da década de 70”, surgiu “um movimento postulando a democratização da saúde, 

justamente num período no qual novos sujeitos sociais emergiram nas lutas contra a ditadura”. 

Na visão de Costa (2014, p.810) foram de responsabilidade desse movimento a definição do 

SUS e a proposta da “universalização da assistência à saúde” na Constituição promulgada em 

1988. 

Gohn (1995, p.118) quando tratou das Lutas Pela Redemocratização: 1975-82 não se 

refere ao “Movimento da Reforma Sanitária” por esta denominação, mas quando se reporta ao 

“Movimento de Professores e Outros Profissionais da Área da Educação, da Saúde, e Outros 

Serviços Sociais Públicos” relata que “é interessante observar que a área da saúde teve um 
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grande movimento popular de base, no âmbito dos bairros, principalmente nos postos de 

saúde”.  

Essa observação, apesar de esparsa, evidencia que no setor saúde houve um grande 

movimento de luta, inserto dentro do desejo de redemocratização do País, que buscava a 

modificação do modelo assistencial vigente, pois este primava pela planificação 

centralizadora e concentração das ações de saúde. Esse movimento, que contava com a 

participação de “novos sujeitos sociais - estudantes, professores universitários, setores 

populares e entidades de profissionais de saúde” – (PAIM, 2008, p.26) contrapôs-se ao 

modelo de proteção social a saúde vigente.  

Os novos sujeitos sociais emergentes desse processo de luta, não apenas por saúde, mas 

por democracia, entendiam que o modelo à época não atendia às necessidades da população 

brasileira em sua totalidade. Buscava-se a inclusão em dois sentidos: o primeiro era incluir o 

total da população brasileira sob a proteção estatal em relação ao processo de saúde-doença e 

o segundo a inclusão social dessa mesma população ao processo político. 

Do epicentro dessa luta emergiu a criação do “Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – 

CEBES” (PAIM, 2008, p.27 Apud FLEURY, 1997), que na visão de Sophia e Teixeira (2014, 

p.417) é definido como: 

[...] uma entidade organizada, originalmente, por um grupo de alunos do I Curso de 

Especialização em Saúde Pública para Nível Local, da Universidade de São Paulo 

(USP). O curso destinava-se à formação de gestores para as unidades de saúde 

vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, contudo, vários de seus 

egressos foram muito além, se tornando lideranças no campo da saúde pública 

brasileira. Os elementos agregadores de tal grupo eram o fato de irem de encontro à 

mercantilização da saúde e o de defenderem a responsabilidade do Estado na 

prestação dos serviços de saúde. 

 

No advento da primeira assembleia do Centro, realizada em 1977, a linha de trabalho 

acordada entre os núcleos regionais teria em seu cerne a função de unificar as lutas 

promovidas pelo “setor saúde por melhores condições de vida e saúde para o povo, àquelas 

pela democratização geral do país e pelas liberdades democráticas” (SOPHIA; TEIXEIRA, 

2014, p. 419 Apud CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE, 1978, p.6).  

Infere-se, que muito mais que as condições de saúde da população, o que incomodava 

àquelas pessoas participantes da assembleia era a falta de participação política nas decisões 

que incorriam em (des)assistência à saúde. As autoras nessa linha, ainda afirmam que: 
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A partir da dualidade entre os donos do capital e a força de trabalho, se reconhece 

que a busca das soluções para a melhoria das condições de saúde teria que passar 

pela transformação das relações sociais que determinam as condições de vida [...] 

Nesse entendimento, é sob tal bandeira que seriam organizadas as lutas no interior 

da sociedade civil que determinariam, por fim, o novo modelo da sociedade 

brasileira: a melhoria das condições de saúde só ocorreria pela participação que os 

diferentes grupos pudessem ter no processo de democratização (SOPHIA; 

TEIXEIRA, 2014, p.424 Apud MERHY, 1977). 

 

A RSB, então, estaria no bojo do que Scherer-Warren (1987, p.49) denominou de novos 

movimentos sociais (NMS), “contestadores da realidade excludente gerada pelo modelo 

capitalista que assumem uma participação mais igualitária e democrática” (QUARESMA, 

2012, p.174). Nestes, exige-se para além de uma participação política de governo de maioria, 

equidade. 

 Quaresma (2012, p.174), quando se refere aos NMS, afirma que “esses movimentos 

sinalizam, em princípio, um distanciamento do caráter classista que se configurava nos 

movimentos sindicais e operários em torno do mundo do trabalho.”. Ela passa a ver certa 

homogeneização de interesses nesses novos movimentos. Isso não impede, em momento 

histórico posterior, que esses NMS se contraponham ao que ela denominou de “sistema 

econômico e social vigente”. 

A consequência previsível dessa ebulição de movimentos foi a Conquista da democracia 

em 1985, que “possibilitou a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano 

seguinte.”. Esse evento, que por suas consequências é substrato da grande maioria dos 

trabalhos relativos ao SUS, reconheceu em seu relatório final “a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado”, e recomendou para o processo constituinte a “organização de um 

Sistema Único de Saúde (SUS), descentralizado e democrático” (PAIM, 2008, p.27).  

A ideia era a garantia da “participação social na formulação das políticas de saúde”, no 

“acompanhamento e avaliação” (Id., 2008, p.27) destas, ao nível mais próximo do usuário e, 

que este pudesse opinar e intervir naquilo que lhe fosse mais prioritário, rompendo assim, 

com as políticas gestadas nos escritórios centrais e impostas nos mais diversos rincões do 

Brasil, sem a noção exata de que aqueles sujeitos fossem passíveis daquelas intervenções.  

Os textos oficiais fundantes dessa política revolucionária, pois dali funda-se uma nova 

ordem, institucionalidade, em relação à assistência e o cuidado em saúde no País, estão 

basicamente contidos na Constituição Federal promulgada em 1988, lei federal nº 8080/90 e 
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lei federal 8142/90. Desses, advêm todos os fundamentos, princípios e diretrizes sob os quais 

é construído o SUS brasileiro. 

Criou–se, assim, na Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 – 

Título VIII, da Ordem Social; Capítulo II, da Seguridade Social; Seção II, da Saúde, 

artigos 196 a 200, o Sistema Único de Saúde (SUS)” [...] Como decorrência da 

Constituição Federal, elaborou–se no período de 1989–1990 a Lei n. 8.080, de 

setembro de 1990 – a chamada Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, [...] uma intensa 

reação da sociedade civil organizada levou à Lei 8.142, de dezembro de 1990, que, 

no seu artigo 1º, regula a participação da comunidade no SUS, instituindo os 

Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde” (BRASIL, 2011a). 

 

Há fortes evidências de que a construção do sistema brasileiro de saúde contou com a 

participação social, e a prova disso está na forte reação aos vetos de artigos da lei orgânica da 

saúde pelo então presidente Fernando Collor, que versavam sobre o assunto, e a promulgação 

no mesmo ano, pelo mesmo chefe do Estado brasileiro, pressionado pelo movimento popular, 

da chamada “lei da participação social na saúde” (BRASIL, 1990b). 

Entretanto, Costa (2014, p.810), quando aborda a importância da “comunidade 

epistêmica” (COSTA, 2014 Apud HAAS, 1996) na formação da Reforma Sanitária, e ao 

destacar o papel relevante da liderança dos chamados “sanitaristas” (COSTA, 2014 Apud 

WEYLAND, 1996; ARRETCHE, 2010), nos brinda com uma visão diversa daquelas, as quais 

costumamos verificar nas publicações.  

A formação, para esse autor, estaria no sentido de quem deu forma à reforma em questão. 

Para Costa, a gestação da reforma deu-se basicamente pelo trânsito desses atores sociais 

dentro, e a partir “do Aparelho do Estado e não da mobilização da sociedade civil ou do 

movimento social” (COSTA, 2014, p.810), como afirmou Paim (2008, p.173). Entre as 

premissas utilizadas para sustentar sua posição Costa (2014, p.812), admite que os 

“argumentos dos sanitaristas na CF/1988 receberam o reforço favorável da elite política 

democratizante, que defendia o resgate da “dívida social” brasileira.”. 

Sokolowski (2012, p.17) em sua ‘Introdução a Fenomenologia’, quando nos expõe as 

primeiras noções dessa tradição filosófica, afirma que “a doutrina nuclear em fenomenologia 

é o ensinamento de que cada ato de consciência que nós realizamos, cada experiência que nós 

temos é intencional: é essencialmente “consciência de”, ou uma “experiência de” algo, ou de 

outrem”. Não uma intenção prática, proposital, mas antes de tudo, implicação.  
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Dentro do processo democrático a maioria dos sujeitos: sanitaristas, políticos, 

movimentos sociais organizados e população leiga estavam implicados nesse processo de 

alguma forma. Diferiam em vontade prática (KANT, 1788, p.33), intencionalidade prática, 

propósitos, mas concertavam em estar implicados com o objeto da Reforma Sanitária do 

Brasil. 

Mais que o resultado de um relatório, como no sistema inglês (BEVERIDGE, 1942), ou 

resultado de um movimento revolucionário como em Cuba, o sistema público de saúde 

brasileiro é fruto do pensamento intelectual aliado ao do movimento popular numa luta 

intensa por democratização e intersetorialidade ampla.  

Compreender essa nuance é entender também o que nos fala Paim (2008, p.28), quando 

rebate com firmeza a ideia de que a reforma no setor saúde se traduza em reforma sanitária. 

Portanto, SUS é construção social e histórica da sociedade brasileira. 

 

3.2 Classificação do corpus 

 

Na construção do SUS, dois (2) textos são fundantes dessa nova visão de cuidado à 

saúde: A Constituição Federal promulgada em 1988 e a lei federal nº 8080/90. Ambos os 

textos pertencem ao domínio discursivo jurídico, que segundo Marcuschi (2008, p.155) é uma 

esfera da atividade humana, portanto “constituem práticas discursivas nas quais podemos 

identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como 

rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relação de poder”. 

É válido ressaltar que o referido linguista diferencia gênero e tipo textual. 

 

a) Tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza 

linguística de sua composição. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências 

linguísticas do que como textos materializados [...] conhecidos como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. 

b) Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes [...] são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 

de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os 

gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em 

designações diversas, constituindo em princípio listagens abertas (MARCUSCHI, 

2010, p. 154-155). 
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De maneira breve, o tipo textual narrativo compreende personagens e faz uso do 

pretérito; o descritivo apresenta o tempo verbal presente e adjetivos, o expositivo é que prima 

pelo uso presente e faz a apresentação da informação. Já o tipo argumentativo apresenta uma 

tese e argumentos onde estão presentes as conjunções, principalmente as adversativas.  

Desse modo, observa-se que os textos que compõem a corpora pertencem ao domínio 

discursivo jurídico, constituem o gênero lei e se identificam como o tipo textual injuntivo por 

apresentar as seguintes características: enunciados representados por verbos imperativos e 

incitadores à ação, podendo o imperativo ser substituído por um “deve” (MARCUSCHI, 2010, 

p.30). 

 

3.3 Sistema único de saúde 

 

 O enunciado ‘sistema único de saúde’ é a matriz de tensão do nosso pensamento. 

Cabe-nos analisar, ao menos de maneira superficial, cada componente desse enunciado. 

Inicialmente, a palavra ‘Sistema’ foi utilizada para indicar o “conjunto de premissas e 

conclusão” no período clássico (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008; ABBAGNANO, 2007). 

Na modernidade passou a “indicar”, em filosofia, “um discurso organizado 

dedutivamente,” e mais tarde Kant o entende como “unidade de múltiplos conhecimentos, 

reunidos sob uma única ideia”; essa linha de entendimento foi utilizada quando esses 

pensadores buscavam sistematizar suas ideias e, portanto, admitiam que cada pensador se 

utilizasse de ‘sistema’ próprio de pensamento (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008; 

ABBAGNANO, 2007).  

 Outro sentido aponta ‘sistema’ como “qualquer totalidade ou todo organizado”. Nesse 

entendimento estariam organizados o sistema solar, sistema nervoso e outros (ABBAGNANO, 

2007, p.909). Essa última direção, melhor se adequa ao contido no artigo 198 da CF/1988, a 

saber, “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 

e constituem um sistema único” (BRASIL, 1988). 

 O termo ‘único’, vindo do latim “Unicus”, portanto não proveniente da cultura 

clássica grega, possui sentido daquilo “que não é a espécie de um gênero, entendendo-se por 
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gênero uma determinação de que possam participar várias espécies.” (ABBAGNANO, 2007, 

p.979).  

Este, no nosso entender é o sentido que melhor se aplica ao que os constituintes 

tentaram nos legar, ao formularem o artigo 198 da CF/1988. Nessa condição, não há espaço 

para designar outros sistemas ou subsistemas, e enunciados como: ‘sistema ou subsistema 

privado’, ‘sistema ou subsistema complementar’ ou ‘sistema ou subsistema suplementar’ de 

saúde, pois soariam totalmente absurdos. 

 Outra acepção que poderia relativizar esse conceito seria a que se entende ‘único’ 

como o “que está só na sua espécie, isto é, o único indivíduo pertencente à determinada 

espécie.” (ABBAGNANO, 2007, p.979). Nesse caso, o gênero seria ‘Sistemas de Saúde’ da 

espécie ‘único’. Esse entender torna inviável a existência de quaisquer outros sistemas de 

saúde que não seja único no território brasileiro segundo a CF/1988. 

 A tradição clássica, através daquilo que passou a ser conhecido como a Metafísica de 

Aristóteles, aborda o termo um/uno que, em alguns contextos, são equivalentes a único, 

aplicando-o ao “que é uno por acidente e ao que é uno por sua própria natureza” 

(ARISTÓTELES, 2012, p.138). Acidente aqui entendido como “aquilo que se vincula a 

alguma coisa e pode ser verdadeiramente afirmado” ou “aquilo que é inerente a cada coisa em 

função de si mesma, embora não esteja em sua substância” (ARISTÓTELES, 2012, p.167-

168). 

 Quanto ao termo um/uno aplicar-se ao ‘uno’ [único] por sua natureza, “diz-se que 

algumas [coisas] o são em função de sua continuidade”. “Contínuo”, nesse caso, significando 

“aquilo cujo movimento é essencialmente uno, não sendo possível que seja de outra maneira” 

(ARISTÓTELES, 2012, p.139).  

Quanto ao termo Saúde, o texto constitucional não o define, embora o tome como 

conceito de significância genérica e ampla, como direito ligado à questão do usufruto da 

cidadania e aponta o responsável pela manutenção desse direito como sendo o Estado, 

enquanto prestador de serviço à comunidade.  

Essa discussão, saúde como direito, foi enfrentada nas duas últimas edições do Pacto 

pela Saúde (2006/2011) e se reedita, sempre oportunamente, de acordo com o momento 

histórico, em fóruns como as Conferências de Saúde. 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988, através do seu título 

VIII, da Ordem Social, Capítulo II, da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, garante a todas 

as pessoas em seu território, quer perene ou transitoriamente, o direito à saúde e à proteção 

desta. Saúde, no texto constitucional, é mencionada como espécie do gênero seguridade social. 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (EC nº 20/1998) (BRASIL, 

2013, p. 115). 

 

Voltando ao enunciado contido no artigo 198 da CF/1988 nós temos a junção de dois 

componentes “ações de saúde” e “serviços públicos de saúde” na formação de um “sistema 

único”, que obterá o qualificativo “de saúde” proveniente dos dois integrantes. Portanto, o 

sistema de saúde brasileiro nasce ‘único’ em sua essência, de acordo com o pensamento 

clássico. 

Quanto ao conceito utilizado para saúde como qualificador do sistema único, 

manteremos fidelidade ao pensamento desenvolvido pelos “sanitaristas” da RSB. As 

concepções de saúde ligadas à Reforma Sanitária foram elaboradas a partir da década de 

1970, pelos departamentos de medicina preventiva e social e escolas de saúde pública 

referenciados pelo marco conceitual do movimento preventivista com ideias da Medicina 

Integral (PAIM, 2008, p.164). 

A RBS compreendeu, inicialmente, saúde e doença como um processo resultante da 

interação do homem com outros na sociedade, com ele mesmo e com os elementos bióticos e 

abióticos no meio ao qual está inserido (espaços sociais, psicológico e ecológico imersos 

numa dimensão histórica).  

Saúde, nesta perspectiva, era entendida como estado dinâmico de adaptação em dado 

momento da escala histórica; e doença, manifestação de distúrbios de função e estrutura 

decorrentes de inadaptação aos estímulos e pressões aos quais os indivíduos estão 

continuamente submetidos (PAIM, 2008, p.165 Apud SILVA, 1973, p.31-32). 
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“Determinação social das doenças e processos de trabalho em saúde” foram os dois 

conceitos de partida para a produção teórica desenvolvida pela saúde coletiva como campo de 

conhecimento (PAIM, 2008, p.165 Apud TEIXEIRA, 1985). Com isso, o processo saúde-

doença desvencilhava-se das explicações contidas apenas nas dimensões biológica e 

ecológica, permitindo um alargamento, tanto para as intervenções na realidade, quanto nos 

horizontes de análise (PAIM, 2009, p.165).  

Saúde e doença são consideradas componentes do processo de reprodução social. 

Portanto, sua caracterização enquanto fenômeno é determinada social e historicamente (Id., 

2008, p.165), ou seja, apesar de alargada a base de fatores incidentes sobre o processo saúde-

doença, como exemplo a inclusão de fatores de produção econômica e social, o adoecer ainda 

era considerado uma inadaptação a dimensões exteriores ao indivíduo. 

Outra corrente de pensamento da década de 1990 buscou superar, segundo Paim (Ibid., 

p.166), “as lacunas teóricas e ausências de práticas solidárias ao processo da Reforma 

Sanitária.”, recuperando os aspectos culturais envolvidos na definição de saúde, evidenciando 

componentes psicológicos e subjetivos.  

Para esta corrente, os pares “saúde e doença”, “bem-estar e mal-estar” são fenômenos 

que se expressam além da esfera física humana, apesar de se manifestarem pela disfunção de 

um órgão específico, e possuem ao mesmo tempo, um dimensão psicológica, vivencial, dada a 

emoção individual da experiência. A dicotomização desses fenômenos é inadequada por eles 

possuírem dimensões sociocultural-coletiva e psicobiológica-individual. Isso coloca a 

compreensão do processo saúde-doença como parte de um modo de organização do cotidiano 

da vida e da história pessoal de cada indivíduo (PAIM, 2008, p.166 Apud VAITSMAN, 1992, 

p.157-158). 

Essa nova concepção questionava a noção economicista das necessidades humanas, 

criticava o “conceito ampliado de saúde” na forma de organização da produção, admitia que 

as relações de classe determinam desigualdades nas condições de vida e saúde e ressaltava a 

existência de acentuação das iniquidades, através da existência de fatores relevantes como 

gênero, cor, idade, entre outros (PAIM, 2008, p.166). 

Admitia a existência da saúde como física e mental produzida dentro de sociedades, 

considerando que estas possuem além da produção, formas de organização do cotidiano, de 

sociabilidade, afetividade, sensualidade, subjetividade, cultura, lazer e relações com o meio 
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ambiente. Saúde como resultante do complexo formado pela experiência social, 

individualizada e vivenciada pelo corpo biológico.   

E, não reduzia o indivíduo aos seus aspectos biológicos, tendo como mister a 

recuperação do significado do individual na sua singularidade e subjetividade na relação com 

os outros e com o mundo. 

As políticas de saúde, externadas em seus normativos, sejam eles na forma de leis, 

decretos e portarias, entre outros, de alguma forma, à medida que foram expedidas 

expressavam parte, senão a totalidade, dessa evolução dos conceitos da saúde de acordo com 

o amadurecimento deste, no pensamento produzido pelo movimento da RSB.  

Portanto, quando mencionarmos o termo saúde dentro deste trabalho, estaremos no 

referindo ao processo de discussão e amadurecimento conceitual acima mencionado, e saúde 

se equalizará com a última concepção até que surja outra com mais força epistemológica. 

 

3.4 Princípios a fundamentos do pensamento clássico ao contemporâneo 

 

Feitas as considerações iniciais sobre o enunciado gerador do nosso pensamento, 

vamos, agora, partindo do pensamento clássico, verificar quais as premissas que dão 

sustentação, fundamentam o ‘Sistema Único de Saúde Brasileiro’. 

Aristóteles classificava as ciências em três categorias à dependência do objeto a elas 

pertencente: ciências intelectuais (teóricas ou especulativas), práticas e as produtivas. E, desse 

modo, todas partiriam daquilo que conhecemos como Princípios em direção à demonstração 

de “atributos essenciais do gênero com o qual estão lidando” (ARISTÓTELES, 2012, p.45; 

Ibid., p.171). Gênero aqui entendido como aquilo que gera. Portanto, nosso mister se dá ao 

encontro daquilo que é princípio, primário, dá sustentação, fundamenta a causa da existência 

do SUS. 

Abbagnano (2007, p.803) define PRINCÍPIO (arkhé) como: “Ponto de partida e 

fundamento de um processo qualquer”. O autor afirma que o conceito foi introduzido em 

filosofia por Anaximandro, utilizado por Platão frequentemente com o sentido de “causa de 

movimento” ou de “fundamento da demonstração” e que coube a Aristóteles a enumeração 

completa de seus significados. 

Princípio significa [a] a parte de uma coisa a partir da qual se pode empreender o 

primeiro movimento [...] [b] o ponto do qual é possível que cada coisa seja, do 
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melhor modo, originada. [...] [c] aquilo cuja presença determina em primeira 

instância o surgimento de alguma coisa. [...] [d] aquilo a partir de que, ainda que não 

imanente à coisa, uma coisa nasce e de que o movimento e a transformação 

procedem primordialmente... (ARISTÓTELES, 2012, p,131). 

 

 Princípios, dentro do pensamento clássico, seriam o que hoje denominaríamos como 

as molas motrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro. Eles dariam início ao movimento na 

acepção grega da kinesis, onde estariam amparados movimentos, os mais variados, desde os 

físicos, representados pelos procedimentos, aos sociais, representados pelas várias políticas 

públicas.  

Desse modo, princípios do SUS ao nascerem, dão vida e sustentação ao enunciado ao 

qual se referem, tornando-se suas premissas; enunciados pelos quais a vida em suas diversas 

acepções brota dentro da construção social de saúde. Nascem autoevidentes, e deles se exige 

uma racionalidade intrínseca, ‘in conteste’. Portanto, para o SUS seriam os enunciados pelos 

quais todos os outros se encontrariam ancorados e valorados verdadeiros ou falsos, a partir 

deles. 

Ao enfrentar uma investigação sobre a moral no século XVIII, Hume (1995, p.20) 

toma como ponto de partida para sua discussão o que foi traduzido como fundamentos gerais 

da moral. Mais adiante no mesmo texto (Id., 1995, p.24) a tradução retoma a mesma ideia 

com o enunciado princípios gerais da moral. As duas passagens ainda ligam fundamentos e 

princípios a ideia daquilo que possui a força necessária para dar início ao movimento, à ação, 

sem, portanto, importar sentido.  

Um pouco mais adiante, quando se refere à ética (Ibid., p.26), objeto, portanto, 

imaterial para a filosofia, Hume argumenta e exemplifica como pretende “atingir o 

fundamento da ética e descobrir aqueles princípios universais dos quais se deriva, em última 

instância, toda censura ou aprovação.”.  

Aqui o autor, diferencia fundamento e princípio dando-lhes acepção diferente do que 

vinha sendo impingido a esses termos no pensamento clássico. Retirando fundamento da 

dimensão das coisas que apenas explicam, mas, prescindem sentido, para aquelas que 

condicionam sentido. Pois a explicação e sentido para o fundamento da ética estariam 

amparados em princípios universais. 

No mesmo século de Hume, Kant, em sua Crítica da Razão Prática tentando 

estabelecer os princípios da razão prática, fazendo referência a sua Fundamentação da 
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Metafísica dos Costumes, diferencia princípios teóricos dos práticos, estes últimos, 

determinantes da vontade: 

Proposições que, na matemática ou na física, se chamam práticas, deveriam 

precisamente chamar-se técnicas. Com efeito, nestas ciências, de nenhum modo se 

trata da determinação da vontade; elas mostram apenas a diversidade da ação 

possível, diversidade que é suficiente para produzir um certo efeito, e são, portanto, 

tão teóricas como todas as proposições que exprimem a conexão da causa com o 

efeito (KANT, 2008, p.43). 

 

Abbagnano (2007, p.803) considera que para a filosofia “moderna e contemporânea” a 

“noção” de princípio como absoluto tendeu a “perder importância”. E, o motivo, segundo ele, 

é que “um ponto de partida desse gênero hoje, dificilmente poderia ser admitido pelas 

ciências”. Sem perdermos a noção da diferença entre ciência e metafísica. 

 Para as ‘ciências sociais’ e ‘sociais aplicadas’, princípios são de assaz importância, 

pois fundam dentro das Constituições dos Estados Contemporâneos novas ordens de acordo 

com o enunciado prescrito.  

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF), órgão da justiça federal que trata 

exclusivamente da defesa constitucional nos diversos fatos que formalmente lhe chegam ao 

conhecimento, quando abordou matéria relativa a princípios contidos na CF/1988 declarou 

que: 

Princípios são normas jurídicas de um determinado direito, no caso, do direito 

brasileiro. Não há princípios jurídicos aplicáveis no território de um, mas não de 

outro ente federativo, sendo descabida a classificação dos princípios em ‘federais’ e 

‘estaduais’ (BRASIL, 2011a, p.22). 

 

E não hesitou na defesa daquilo que considera pilar dentro do texto constitucional, 

deixando claro que ‘princípios’, estes da área do direito, uma ciência social aplicada, 

acordados na constituição da sociedade brasileira a partir de 1988 não podem ser 

desconsiderados por qualquer ente federativo, sob qualquer pretexto. 

 

Se é certo que a nova Carta Política contempla um elenco menos abrangente de 

princípios constitucionais sensíveis, a denotar, com isso, a expansão de poderes 

jurídicos na esfera das coletividades autônomas locais, o mesmo não se pode afirmar 

quanto aos princípios federais extensíveis e aos princípios constitucionais 

estabelecidos, os quais, embora disseminados pelo texto constitucional, posto que 

não é tópica a sua localização, configuram acervo expressivo de limitações dessa 

autonomia local, cuja identificação – até mesmo pelos efeitos restritivos que deles 

decorrem – impõe-se realizar. [...] (BRASIL, 2011a, p.23) 
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FUNDAMENTO “na linguagem corrente, designa aquilo sobre o qual repousa 

alguma coisa”. Algo como alicerces, exemplificam os autores. Em “filosofia” o termo seria 

utilizado “para designar aquilo sobre o qual repousa, de direito, certo conhecimento.”. Algo 

equivalente a expressão “primeira verdade”, quando a partir de um fundamento se “deduz” 

outro conjunto de “proposições” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.117). 

 Assim, para Japiassu e Marcondes (Ibid., p.118) fundamentos seriam: “Aquilo que 

fornece a alguma coisa sua razão de ser ou que confere a uma ordem de conhecimento uma 

garantia de valor e uma justificativa racional.”. 

 Abbagnano (2007, p.485) trata fundamento a partir de suas raízes conceituando como 

“causa, no sentido de razão de ser.".  A diferença básica entre “causa princípio” e “causa 

fundamento” residiria no fato de que a segunda contém “a explicação e justificação racional 

da coisa da qual é causa”, enquanto a primeira é causa da coisa sem prescindir dos devidos 

atributos de razão, causa necessitante. Quando faz uso desse sentido, o autor faz menção a 

doutrina “aristotélica e suas derivadas”. 

 

Arbitramos possuir a ciência absoluta de algo e não, ao modo dos Sofistas, de 

um modo acidental, quando julgamos que conhecemos a causa pelo qual esse 

algo é, quando sabemos que essa causa é a causa de algo, e quando, além disso, 

não é possível que esse algo seja outro que não este. (ARISTÓTELES, 

ANALÍTICOS POSTERIORES, 2001, p.14) 

 

  Leibniz (2004, p.137), na segunda década do século XVIII, em seu Discours de 

Métaphysique, la monadologie, prinpipes de la nature et de la grâce fondés sur la raison, 

fundamenta seu raciocínio sob dois princípios. O primeiro deles é o princípio da contradição, 

“em virtude do qual julgamos o que é falso, o que ele implica, e verdadeiro o que é o oposto 

ou contraditório ao falso”, ao outro, chamou de “princípio da razão suficiente”.  

A noção contida no princípio da razão suficiente, entretanto, adquire sentido diferente 

e específico, distinguindo-se de causa essencial ou substância necessária. Afastando-se do 

caráter necessitante, passando, então, a designar uma conexão que pode prescindir de razão 

necessária, mas que é capaz de possibilitar o entendimento ou a justificação da coisa 

(ABBAGNANO 2007, p.485). 

 

E o [Princípio] da razão suficiente, em virtude do qual consideramos que nenhum 

fato pode ser verdadeiro ou existente, nenhum enunciado verdadeiro, sem que haja 
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uma razão suficiente para que seja assim e não de outro modo, ainda que com muita 

frequência estas razões não possam ser conhecidas por nós. Teodicéia, §§ 44 e 169 

(LEIBNIZ, 2004, p.137) 

  

Em Leibniz, o Fundamento ou razão suficiente tem uma capacidade explicativa 

diferente da causa ou razão de ser de Aristóteles. “O fundamento ou razão suficiente explica a 

possibilidade da coisa, explica por que a coisa pode ser ou comportar-se de certa maneira” 

(ABBAGNANO 2007, p.485). 

 Schopenhauer, mais tarde, restabelece o caráter necessitante de fundamento. 

Subdividindo-o em duas dimensões: a dimensão do princípio de razão suficiente do “ser”, que 

rege as relações entre os entes matemáticos, e a do princípio de razão suficiente do “agir”, 

que rege as relações entre as ações e seus motivos. A causalidade, princípio necessitante, 

passa então a determinar o ser e o agir. 

 

Mas há que notar um outro ponto não menos importante: o princípio da razão, que, 

como lei da causalidade e de motivação, determina a experiência e que, por outro 

lado, como lei de justificação dos juízos, determina o pensamento. [...] este princípio 

[da razão] une bem ente si todas as representações, quais quer que elas sejam, mas 

não as prende a um sujeito, ou a qualquer coisa que não seja nem sujeito nem objeto, 

mas simples fundamento do objeto. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 13-22) 

 

Diversamente a Schopenhauer, Heidegger, segundo Abbagnano (2007, p.475) retira a 

causalidade, o princípio necessitante do fundamento quando declara: "a liberdade é o 

Fundamento do Fundamento.".  Isso equivaleria a dizer que para “a existência humana o 

Fundamento é o enraizamento no mundo”, e as inúmeras possibilidades assumidas pela 

existência estariam sobre a batuta deste [mundo]. O Fundamento, nesse sentido, “expressa o 

condicionamento que o mundo exerce sobre o homem, em virtude do seu enraizamento no 

mundo.”.  

Para Abbagnano (Ibid., p.475), “emerge claramente [...] o traço característico da noção 

em exame, que é expressar um condicionamento não necessitante”. Completa o autor que 

“essa é de fato a significação mais comum e geral do termo, tanto na linguagem comum, 

quanto na filosófica”. 

Fundamento é o que explica uma preferência, uma escolha, a realização de uma 

alternativa e não de outra. Fala-se em [Fundamento] todas as vezes em que a 

preferência ou a escolha é justificada ou quando a realização da alternativa é 

explicável. Do mesmo modo, princípio "fundamental" é o que estabelece a condição 

primeira e mais geral pela qual alguma coisa possa existir, e ciência fundamental é a 
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que contém as condições que tornam possíveis as outras ciências (nesse sentido 

Wolff chamava a ontologia de Grundwissenschaff). Pode-se dizer, portanto, que no 

uso moderno essa palavra não tem significação diferente de condição [...] 

(ABBAGNANO, 2007, p. 476) 

 

Princípios são a causa, básicos, nascem prontos e têm força para gerar a partir deles. 

Entretanto, falta-lhes uma razão, algo que funcione “a priori” como força motriz para serem 

aquilo a que se propõem. Essa razão, encontramos quando o princípio assenta-se em uma 

razão de ser, emergindo de um fundamento que, diferente do sentido de substância, tem 

sentido de explicação, aquilo que gera motivação intrínseca, dá significado e significação às 

coisas.  

Algumas vezes, fundamentos e princípios são utilizados como sinônimos, entretanto, a 

força epistemológica do primeiro suplanta a falta de razão de ser do segundo. Fundamento, 

portanto, mostra-se mais fortalecido para realizar a função de causa impulsora de ações 

assentada por uma razão de existir, um sentido. 

   

3.5 Os princípios e fundamentos do SUS na Constituição (CF/1988) e lei federal nº 

8080/90 

 

Em Aristóteles, Saúde, é tratada como uma categoria, gênero. Entretanto, na 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), diversamente ao pensamento do grande filósofo, 

como espécie derivada do gênero Seguridade Social (SS), nascida atrelada simbioticamente 

aos seus fundamentos e princípios. 

 Do Artigo 195 da CF/1988 são depreendidos dois princípios: o da ‘Solidariedade de 

financiamento’ e o ‘universalidade de custeio’. Os fundamentos contidos aqui são os de 

‘solidariedade’ e ‘universalidade’.  

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, [...] (BRASIL, 2013, p. 115). 

 

Segundo Japiassu e Marcondes (2008, p.258) SOLIDARIEDADE no seu sentido usual 

significaria “assistência mútua em circunstâncias difíceis [...], do ponto de vista moral, 

designa um dever decorrente da tomada de consciência das obrigações recíprocas que ligam 

todo homem a seus semelhantes, pois cada um depende de todos.”.  
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Para Abbagnano (2007, p.929), Solidariedade é um termo que teve sua origem na área 

jurídica e que, nas linguagens corrente e filosófica, significa “inter-relação ou 

interdependência; assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo”.  

No Brasil o STF reconhece a ‘solidariedade’ contida no texto constitucional como 

princípio segundo explicita o excerto abaixo. 

Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e 

pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. [...] Noutras palavras, 

não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito 

específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, 

de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a 

modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o 

aposentamento. [...] Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza 

tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não 

retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. 

Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, 

bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de 

participação no custeio e diversidade da base de financiamento.” (BRASIL, 2011a, 

p. 1865). 

 E, fundamento de acordo com a afirmação destacada na mesma decisão: 

 

Esta Corte firmou o entendimento de que o termo ‘empregadores’, contido no art. 

195, I, em sua redação original, não pode ser interpretado estritamente, pois as 

contribuições para a seguridade social assentam na solidariedade geral, conforme o 

caput do mencionado artigo. Por isso, a nova redação do inciso I do art. 195, 

conforme a EC 20/1998, apenas explicitou o que o constituinte originário já previa.” 

(BRASIL, 2011a, p. 1868). 

 

O mesmo órgão de cúpula da justiça brasileira reconhece o princípio de custeio 

previdenciário ancorado no fundamento universalidade, de acordo com o enunciado expresso 

abaixo por um de seus juízes componentes daquele colegiado. 

 

Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, § 4º; 

Lei 8.212/1991, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária 

da ADI 3.105, Rel. p/ o ac. Peluso, DJ de 18-2-2005. A contribuição previdenciária 

do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade 

do custeio da previdência social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da CF, ‘remete à lei 

os casos em que a contribuição repercute nos benefícios’.” (BRASIL, 2011a, p. 

1868). 

 

A Seguridade Social traz em seu bojo a criação de objetivos de acordo com o 

parágrafo único do artigo 194 CF/88. Alguns, até com força de princípio, entretanto, objetivos 

e metas são pontos de chegada de qualquer sistema, e, princípios e fundamentos, pontos de 
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partida e explicação, respectivamente. Portanto, a citação destes é para mero conhecimento e 

futuras reflexões. 

 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I – universalidade da cobertura e do atendimento; 

II – uniformidade e equivalência [...] e serviços às populações urbanas e rurais; 

III – seletividade e distributividade na prestação [...] e serviços; 

IV – [...] 

V – equidade na forma de participação no custeio; 

VI – diversidade da base de financiamento; 

VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 1988, p.115). 

 

Aqui destacado o artigo 196 que versa sobre o princípio da ‘saúde como direito de 

cidadania e dever do Estado’: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988, p.116). 

 

O princípio e fundamento, ponto de partida contido no art. 196 da CF/1988, é o da 

‘Saúde como direito de todos e dever do Estado Brasileiro’. Este enunciado é princípio por 

gerar ações a partir de sua existência e, ao mesmo tempo fundamento de si mesmo por 

prescindir de causa necessitante para gerar.  

A Constituição, nesse mesmo artigo, aponta o caminho, a diretriz básica, para a oferta 

desses serviços que ensejarão o gozo da saúde enquanto direito: “políticas sociais e 

econômicas [...] para proteção, promoção e recuperação [da saúde]”. Estas, no momento de 

sua criação, transmudam-se a princípios buscando os seguintes objetivos: “redução de risco de 

doenças e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde”, de 

acordo com as diretrizes elencadas no art. 198 da CF/1988. 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: (EC no 29/2000, EC no 51/2006 e EC no 63/2010) 

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

Prejuízo dos serviços assistenciais; 
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III – participação da comunidade. (BRASIL, 1988, p.177). 

Tomadas essas cinco diretrizes, a lei federal 8080, apelidada por alguns autores como a 

Lei Orgânica da Saúde, tratou de ampliar os princípios aos quais o novo sistema deveria 

obedecer. A referida lei traz esse importante conteúdo em seu título II, o capítulo II que trata 

dos princípios e diretrizes através do seu artigo 7º (sétimo). 

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS, são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos 4 Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços 

de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e  

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos (BRASIL, 1990a, p.1). 

 

Apesar de no título do capítulo os legisladores referirem-se a princípios, muitos deles 

em essência, não possuem a força para gerar. E, como indicam o caminho de como se farão as 

ações depois de gerados, pelos quais devem estar atrelados segundo um princípio gerador, 

continuam ainda no campo das diretrizes. Contudo, dentro do contexto ao qual estão inseridos 

e fazem parte por vontade coletiva, são perfeitamente capazes de ação com ‘status’ de 

princípio.  
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“Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência”, 

princípio complementar da “Universalidade de custeio”, para o fundamento Universal. A 

junção destes dois princípios fecha o campo semântico do fundamento universalidade dando-

lhe a possibilidade de existência no “mundo da vida” (MELLO, 2009, p.143).  

Alia as dimensões acesso e custeio ao universal. No mundo liberal, de onde provem 

nossa Constituição, todos pagam e todos têm acesso, entretanto, sem uma vinculação 

necessitante para tal por força do fundamento, portanto, não configurando contraprestação, 

obedecendo a outro fundamento importante, o da Solidariedade. 

O princípio da “Integralidade de assistência” pressupõe o fundamento da ‘integração’ na 

dimensão assistência.  Em Abbagnano (2007, p.571) a ideia de integração tem vários 

significados em diversas áreas do conhecimento humano: matemática, “processo com o qual 

se determina o valor de uma grandeza como soma de partes infinitesimais [...]”; biologia, 

“significa o grau de unidade ou de solidariedade entre várias partes de um organismo [...] o 

grau de interdependência dessas partes.”; psicologia, “significa o grau de unidade ou de 

organização da personalidade.”; e sociologia, “o grau de organização de um grupo social.”. 

A integralidade nasce no texto constitucional enquanto objetivo da Seguridade Social, 

entretanto, para além de ponto de chegada, sua ideia tem força geratriz que prescinde de causa 

condicionante, fundamento. A intersetorialidade do SUS dá a esse fundamento (integral) a 

autoridade necessária e polissêmica para figurar entre as bases geradoras do Sistema de Saúde 

Brasileiro. 

Se o ser humano, brasileiro ou não, atendido pelo SUS goza da integralidade, 

solidariedade e universalidade, o princípio da “preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral” perde a força geratriz de princípio, mantém seu 

caráter condicionante, transmudando-se em diretriz, pois o fundamento da integralidade, a 

exemplo, pressupõe a prescrição contida no princípio.  

A mesma situação, modos de fazer, pode ser inferida para os seguintes incisos do artigo 

7º da lei 8080/90 listados abaixo. Entretanto, o nosso objetivo não é o de modificar o 

pensamento contido nas ações dos legisladores, e sim, analisar aquilo que se torna 

fundamento do SUS e, por isso, por conter essa força, não pode ser modificado, nem sob o 

pretexto de reorganização administrativa que busca dar maior ênfase ao princípio da 
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eficiência administrativa. Portanto, no mundo jurídico, essas prescrições continuam com 

poder gerativo não prescindindo de causa condicionante, princípios. 

 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos 4 Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços 

de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e  

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos. (BRASIL, 1990a, p.1). 

 

O princípio da “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie”, ratifica, no setor saúde, a prescrição do Artigo 5º, caput, da CF/1988. Estes 

enunciados derivam-se da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, texto francês 

oriundo do movimento da Revolução Francesa de 1789, que em seu primeiro artigo declarava: 

“os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos.”.  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] (BRASIL, 

2013, p.13). 

 

Esse princípio contém elementos de quase todos os fundamentos elencados acima, mas 

seu conteúdo principal volta-se ao fundamento da ‘igualdade’ na sua dimensão política. 

Admite a desigualdade material, entretanto afasta quaisquer distinções ou privilégios no 

momento de gozar do direito à saúde através da dimensão assistencial.  

É importante destacar que é através deste fundamento que o SUS pode proporcionar a 

igualdade de acesso a todos em todos os serviços que disponibilize. Esse modo de pensar será 

muito importante mais à frente, quando discutirmos a dimensão do acesso aos serviços diretos 

e indiretos proporcionados pelo SUS. 

A igualdade para Abbagnano (2007, p.534) após reflexões de textos de Leibniz e a 

Metafísica de Aristóteles “presta-se tanto para as relações puramente formais de equivalência 

ou de equipotência, quanto às relações políticas, morais e jurídicas [...]”.   
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A desigualdade material provoca profundas distorções nas dimensões política e 

jurídica da nossa sociedade, liberal por princípio. O fundamento da igualdade presta-se a 

corrigir tais distorções, tornando os indivíduos iguais perante a lei e dando ao mérito a 

possibilidade de discriminação em relação à assunção de cargos políticos.  

Nesse sentido, analisamos um princípio não explicito nos textos estudados, mas muito 

invocado nas discussões de distribuição dos recursos em saúde: o princípio da equidade do 

grego epieikeia. A equidade para Japiassu e Marcondes (2008) seria uma espécie de justiça 

moral, a priori, segundo Kant (ABBAGNANO, 2007).  

Esse último autor (Ibid., p.340), após reflexão no texto “Ética a Nicomano” de 

Aristóteles, conceitua a equidade como “apelo à justiça voltado à correção da lei em que a 

justiça se exprime”. A lei nem sempre é justa, mas a justiça deve ser realizada, mesmo à 

revelia da lei prescrita. 

Sob os auspícios dos fundamentos da ‘igualdade’, ‘universalidade’, ‘solidariedade’, 

‘integralidade’, e principalmente, ‘Saúde como direito de todos e dever do Estado Brasileiro’ 

ancoram-se os princípios da “participação da comunidade e da descentralização político-

administrativa” do SUS.  

 

3.6 Considerações finais 

 

 O SUS é o resultado de uma luta social por democracia e solidariedade em saúde, sob 

a liderança do grupo denominado “sanitaristas”, mas que contava com a vontade de toda uma 

sociedade implicada a apoiá-los. Essa luta se materializou sob a forma de um movimento 

conhecido como: “Reforma Sanitária Brasileira”, que contava com a participação de vários 

segmentos sociais do País. 

 Essa reforma foi proposta a partir de vários princípios doutrinários apoiados sobre os 

seguintes fundamentos: igualdade, universalidade, solidariedade, integralidade e saúde como 

direito de todos e dever do Estado brasileiro, destacados por meio dos textos pertencentes ao 

domínio discursivo jurídico, constituindo o gênero lei, e se identificando como o tipo textual 

injuntivo contidos na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e Lei orgânica da saúde (Lei 

federal nº 8080/90). 
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Princípios são a causa, autoevidentes, contudo não tem a autoridade para autocriar-se, 

contêm força para gerar a partir deles, entretanto, falta-lhes uma razão, algo que funcione “a 

priori” como força motriz para vir ao mundo sem se apoiar numa ideia preexistente.  

Essa razão, encontramos quando o princípio encontra suporte em uma razão de ser, 

emergindo de um fundamento que, diferente do sentido de substância tem sentido de 

explicação, aquilo que gera motivação intrínseca, dá significado e significação às coisas. 

Fundamento, portanto, mostra-se mais fortalecido para realizar a função de causa impulsora 

de ações assentada por uma razão de existir, sentido. 

 Essa primeira aproximação propõe que significativamente o SUS está em íntima 

relação com seus fundamentos. E, o significado da imanência desses valores para o sistema é 

muito mais que mera obediência à legalidade estrita contida em normas de Estado. É vital que 

as ações do SUS sejam permeadas pelos seus fundamentos para o campo da significação e 

significado. Pois, é por meio dessa conjunção que o sistema de proteção à saúde brasileiro 

passa à significação de SUS, e, a relativização ou negação destes valores imputa-lhe 

conotação diferente.  
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4 CAPÍTULO 2 - CARÁTER PÚBLICO X PRIVADO DAS COISAS 

 

4.1 Introdução 

 

 Ao abordarmos o público e o privado, tomamos como referência as esferas pública e 

privada contidas no texto A Condição Humana de Hannah Arendt e, antes mesmo de 

adentrarmos à temática, faz-se necessário o esclarecimento de duas expressões sob as quais a 

autora formará sua linha de pensamento ao decorrer da obra: vita activa e a condição humana 

(ARENDT, 2009, p.15) 

 Em Arendt, “vita activa” designa três atividades humanas que a autora considera 

fundamentais: “labor, trabalho e ação”. O labor é aquilo que corresponde ao processo 

biológico humano. Crescer, desenvolver-se e declinar dentro da atividade metabólica, seriam 

a expressão deste no processo da vida. Portanto, a condição humana desta primeira expressão 

seria a própria vida biológica (Id., 2009, p. 15). 

 O trabalho corresponderia à atividade artificial da existência humana. Nesta expressão 

estaria contida a produção de tudo que não é natural, a produção do mundo que conhecemos 

fora do nosso metabolismo, e, a condição humana desta expressão seria o que a autora 

denominou de “mundanidade”. Para a ação a autora deu um sentido da condição humana de 

pluralidade, ou seja, atividade que somente pode ser exercida entre homens sem mediação de 

coisas ou da matéria, baseada na ideia da produção da excelência pelos gregos antigos, por 

meio dos feitos e discursos (Ibid., p. 15). 

 Para Arendt (Ibid., p.17), a condição humana é compreendida como algo maior “que 

as condições nas quais a vida foi dada ao homem”. E, “os homens são seres condicionados: 

tudo aquilo com [que] entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua 

existência”. É o contato do homem com as coisas que o cercam que constitui a força 

condicionante para a afirmação de existência do homem perante outros homens. 

 O pensamento grego coloca em evidência a oposição do oikos, a casa da família, 

esfera privada e a pólis, esfera pública, política (ARENDT, 2009, p.33). A vida do cidadão 

dividia-se entre o que lhe era próprio e o que era comum. No que lhe fosse próprio, o cidadão 
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agia despoticamente, e, a violência, forma muda de comunicação, era o meio mais utilizado 

para a coação e o estabelecimento da obediência numa esfera preponderantemente desigual. E, 

muito raramente, a não ser para proteção do grupo da pólis, as regras interferiam nesse âmbito. 

A pólis, em Arendt (Ibid., p. 35-40), era para os antigos gregos a esfera da “liberdade”. 

O cidadão grego, sexo masculino, livre (não escravo), tendo vencido as necessidades do labor 

da vida, poderia, através da política, obter a aretê, excelência, ou seja, a distinção, entre seus 

iguais. Igualdade não no sentido material ou até mesmo o conceito moderno que temos deste 

fundamento, mas igualdade em potência. Neste sentido, não se necessitaria mais do uso da 

violência para dirimir controvérsias, tudo era decidido através de “palavras e persuasão”.  

Arendt admite ser extraordinária a dificuldade de compreensão sobre a divisão entre as 

esferas pública e privada, mais precisamente, declara a autora, entre a esfera da pólis e a 

esfera da família. Ela (Ibid., p.37), aponta como motivo o fato de estarmos atualmente imersos 

numa esfera, a qual a autora toma como “social”, diferente da esfera política, e através dessa, 

nós “vemos o corpo dos povos e comunidades políticas como uma família cujos negócios 

diários devem ser atendidos por uma administração doméstica nacional gigante”. 

A autora, então, seguindo essa linha de raciocínio, introduz uma esfera mais adequada 

à modernidade e contemporaneidade: a social. Esta surge a partir do momento em que o 

homem passa a viver nas sociedades humanas. Nelas se instala um estado de dependência 

mútua em busca da subsistência, o labor, atividade da vida privada, passa a ser admitido no 

rol das atividades públicas, mudando assim, a natureza da própria atividade. E, 

consequentemente, o caráter da esfera à qual está ligada. A esse movimento a autora 

denominou de promoção do social (ARENDT, 2009, 47-58). 

[...] a contradição entre privado e o público, típica dos estágios iniciais da era 

moderna, foi um fenômeno temporário que trouxe a completa extinção da própria 

diferença entre as esferas privada e pública, a submersão de ambas na esfera do 

social (Idem, 2009, p. 79). 

Contextualizando, as atividades de manutenção e recuperação da saúde para os antigos 

(gregos e romanos), era da ordem das atividades comuns aos outros animais, do biológico, 

não distintiva para o gênero humano, portanto, pertencente à esfera privada e realizada no 

ambiente do intramuros privado.  

Com a ascensão da esfera social, a saúde na modernidade, iniciou trânsito entre o 

espaço privado em direção ao público, ainda assim, com características de privado. Pois, 
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apesar das responsabilidades sobre o estado de saúde comunitário serem transferidas 

paulatinamente para a instituição que iria assumir as funções de proteção e controle do social, 

o Estado, a assistência à saúde continuava a ser realizada em locais fechados, com 

acessibilidade restrita e, na grande maioria das vezes, sem publicidade adequada às atividades 

exercidas no interior dos muros. Uma característica marcante da esfera privada grega e 

romana. 

4.2 Conceitos: público, privado e propriedade. 

 

Segundo Abbagnano (2007), em filosofia, o caráter público referia-se ao que no campo 

do conhecimento poderá ser disponibilizado a qualquer pessoa. Portanto, aquilo que poderá 

ser inferido como propriedade intelectual de domínio público. 

PÚBLICO. Esse adjetivo foi usado em sentido filosófico (especialmente por 

escritores anglo-saxões) para designar os conhecimentos ou os dados ou elementos 

de conhecimento disponíveis a qualquer pessoa em condições apropriadas e não 

pertencentes à esfera pessoal e não verificável da consciência. Neste sentido, é 

[Público] o que Kant denominava objetivo: aquilo de que todos podem participar 

igualmente, podendo, portanto, também ser expresso ou comunicado pela linguagem 

(ABBAGNANO, 2007, p.813). 

 O caráter privado de uma coisa no pensamento filosófico não conota exclusividade, 

mas a falta de um atributo, supressão (ABBAGNANO, 2007, p.793; JAPIASSU e 

MARCONDES, 2008, p.226). 

 Propriedade, no pensamento filosófico, denota uma característica própria ao objeto, 

qualquer qualidade, atributo que o distingue de outros (ABBAGNANO, 2007, p.803; 

JAPIASSU; MARCONDES, 2008, p.228). No campo de saber jurídico, entretanto, toma 

sentido de posse, direito de dispor de algo. 

[...] Juridicamente, a propriedade é o direito a posse, de algo, garantido por lei, 

opondo-se à simples posse, que é o fato de se possuir algo efetivamente. Neste 

sentido legal, a propriedade significa o direito de dispor de algo, mas não 

necessariamente de usar um objeto indiscriminadamente, p. ex., no caso de uma 

arma. Segundo alguns pensadores, como Locke, a propriedade privada é um direito 

natural do homem. Já pensadores socialistas defendem a coletivização da 

propriedade, a ser usada para benefício de todos, chegando mesmo a afirmar, como 

Proudhon, que “a propriedade é um roubo” (JAPIASSU; MARCONDES, 2008, p. 

228). 
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 Colocados assim, perfunctoriamente, os termos: público, privado e propriedade, 

excetuando-se a última passagem, não são muito esclarecedores daquilo vivido e percebido 

atualmente pela nossa empiria em relação aos atributos, público e privado das coisas, 

enquanto bens, no sentido econômico (GREMAUD et al, 2007, p.10).  

Norberto Bobbio, no texto Estado Governo e Sociedade, trata como dicotômico, no 

sentido de que uma coisa passa a representar duas, o conteúdo que trata do par de termos 

público/privado. O autor afirma que a dupla fez seu ingresso na história do pensamento social 

e político do ocidente através do corpus iuris de Constantino, o que nos induz a concluir que 

são termos que primeiramente foram utilizados no campo do saber jurídico (BOBBIO, 1992, 

p.13). Pode-se falar corretamente de uma grande dicotomia, quando: 

[...] diante de uma distinção da qual se pode demonstrar a capacidade: 

a) De dividir um universo em duas esferas, conjuntamente exaustivas, no 

sentido de que todos os entes daquele universo nelas tenham lugar, sem nenhuma 

exclusão, e reciprocamente exclusivas, no sentido de que um ente compreendido na 

primeira não pode ser contemporaneamente compreendido na segunda; 

b) De estabelecer uma divisão que é ao mesmo tempo total, enquanto todos os 

entes aos quais atualmente e potencialmente a disciplina se refere devem nela ter 

lugar, e principal, enquanto tende a fazer convergir em sua direção outras dicotomias 

se tornam, em relação a ela, secundárias (Ibid., p.13). 

 

Mais adiante no mesmo texto, Bobbio (Ibid., p.14) afirma que “os dois termos de uma 

dicotomia podem ser definidos um independentemente do outro, ou então, apenas um deles é 

definido e o outro ganha uma definição negativa”. No primeiro caso nós temos a igualdade de 

valor para os termos, no segundo, uma desigualdade, onde o primeiro é o termo de maior 

valor, mais forte, e o segundo, de menor valor, fraco. A dicotomia acima revelada, para o autor, 

está no segundo grupo por frequentemente ocorrer do termo “privado” ser definido como 

“não-público”.  

No que Bobbio (Ibid., p.23-25) chama de “uso axiológico da grande dicotomia”, 

apresentam-se duas concepções reveladoras do antagonismo da relação público e privado: o 

primado do privado sobre o público, e vice-versa. A primazia do privado revela-se sobre a 

resistência imposta pelo direito à propriedade frente a ingerência externa. O primado do 

público impõe-se pelo aumento da intervenção estatal na regulação “coativa” de 

comportamentos individuais.  
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Essas duas variações, admitida a existência de uma história humana, estariam 

ocorrendo ciclicamente alternando entre presença de Estado forte e atuante, primazia do 

público sobre o privado, como exemplos o apogeu da Grécia e Roma antiga e, a modernidade; 

Estado fraco ou ausência dele, primazia do privado sobre o público, Feudalismo medievo. 

A Esfera do público em Arendt (2009, p.17-30) primeiramente é lugar de aparência, no 

sentido de aparecer, onde se constitui realidade, nele, tudo vem a público e pode ser visto e 

ouvido. Em segundo lugar, público significa o próprio mundo mediado pelas coisas que o 

cercam. Já o privado, reside na ausência dos outros, na subtração da possibilidade de conhecer 

e se dar a conhecer.  

Arendt (Id., 2009, p.47) afirma que a diluição da “antiga divisão entre o privado e o 

político” ocorreu na passagem à vida em sociedade. Nesta condição, ocorreu o que ela 

entende como a “ascensão da administração caseira” do lar para a “luz da esfera pública”.  

Esta publicização do privado e apropriação, privatização do público altera 

significantemente o sentido e significado destes para a vida dos indivíduos, a ponto de por 

vezes torná-los irreconhecíveis. Tirando deles a noção clara de lindes que tinham os povos 

antigos (principalmente Gregos), tornando difícil uma episteme acerca do seu significado. 

Controvérsia esta que se evidenciará quando tentarmos definir a natureza das Organizações 

Sociais de Saúde. 

Gremaud et al (2007, p.19) quando, inicialmente, introduzem os “elementos de uma 

economia capitalista”, referem-se a “propriedade privada”, com o sentido de exclusivo, como 

um atributo intrínseco de uma economia, aqui no sentido de sistema econômico: 

 Nossa economia recebe o nome de capitalismo, porque esse capital é 

essencialmente propriedade privada de alguém: o capitalista. É pela 

propriedade que o capitalismo se apropria de parte da renda gerada nas 

atividades econômicas [...] (GREMAUD et al, Ibid., p.19) 

Não é nosso mister explorarmos os dois termos destacados pelos autores, por 

entendermos que extrapolam nossos objetivos; entretanto, o excerto acima insere nosso objeto 

em um estado econômico de relações onde a propriedade, além de tomar sentido de posse, 

toma também o de exclusividade para, por meio destes, em conjunto, haver a apropriação 
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individual na forma de lucros, juros, dividendos, aluguéis, direitos de exploração, etc., sobre o 

uso de tais propriedades. 

Mais adiante, quando Gremaud et al (Ibid., p.228) exploram o “sistema de atribuição 

de direitos e a alocação de recursos”, os autores afirmam peremptoriamente que “a alocação 

de recurso na sociedade está sempre associada ao sistema de atribuição de direitos”. E, que a 

função primária desse sistema é a atribuição da “autoridade de escolher o uso específico 

desejado entre uma classe de usos possíveis e não proibidos, bem como impedir que outros 

tenham acesso a esses recursos”, ao proprietário, nesse caso em privado. 

 

4.3 Sociedade civil 

 

 Quando Bobbio (1992, p.33) se refere à expressão sociedade civil, emprega-a dentro 

de outro contexto dicotômico “sociedade civil/Estado”, aludindo desde então, a 

impossibilidade de determinação do significado do termo a não ser pela via da delimitação da 

extensão do termo Estado e, consequentemente, de sociedade civil. Entretanto, opondo 

sociedade civil a Estado, pode-se negativamente entendê-la como: 

 

A esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido restritivamente e 

quase sempre também polemicamente como o conjunto dos aparatos que num 

sistema social organizado exercem o poder coativo [...] como conjunto de relações 

não reguladas pelo Estado, e portanto como tudo aquilo que sobra uma vez bem 

delimitado o âmbito no qual se exerce o poder estatal. (Id., 1992, p.33). 

 

 Na impossibilidade de uma definição positiva, Bobbio (Ibid., p.35-36), então, inicia a 

discussão do que ele denomina de primeira aproximação, onde sociedade civil seria “o lugar 

onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que 

as instituições estatais têm o dever de resolver através da mediação ou através da repressão.”.  

Nesse contexto, a sociedade civil e seus sujeitos: classes sociais, dentro destas, 

organizações de classe, os grupos de interesse, movimentos sociais de várias espécies, 

associações de vários gêneros com fins sociais contrapor-se-iam ao Estado. Noutro, tratado na 

mesma obra pelo autor e proveniente de teorias sistêmicas da sociedade global, a sociedade 

civil seria lócus reservado à formação das demandas (input) dirigidas ao sistema político 

(output) (BOBBIO, 1992, p.36).  
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A interação entre os dois contextos daria ao Estado a legitimação para a ação, e a 

escolha dos interesses se daria hegemonicamente. Bobbio (Id., p.37), afirma que o atual uso 

da expressão “sociedade civil” ligado ao termo Estado, no sentido de sistema político, é 

derivado do pensamento de Marx e que, através deste, deriva-se o pensamento de Hegel.  

Pois Marx teria depreendido o termo da convicção formada pela compreensão através 

de estudos sobre os textos de Hegel, de que as instituições jurídicas e políticas tinham suas 

raízes nas relações materiais de existência, ao qual esse conjunto [de relações materiais], 

Hegel denominava sociedade civil (BOBBIO, 1992, p.38). 

 Ainda dentro da linha marxiana é importante destacar a posição de Gramsci com 

relação à de Marx quanto à sociedade civil. Para o primeiro, a sociedade civil estaria situada 

na estrutura, nas relações materiais de produção; para o segundo, na superestrutura, nas 

relações político-jurídicas de suporte a expansão das relações produtivas. 

 

[...] mas diversamente de Marx, que chama de sociedade civil o conjunto das 

relações econômicas constitutivas da base material, Gramsci chama sociedade civil a 

esfera na qual agem os aparatos ideológicos que buscam exercer hegemonia e, 

através da hegemonia, obter o consenso (BOBBIO, 1992, p. 40). 

 

 Badaloni (1978, p.17), durante Encontro Internacional de Estudos Gramscianos, 

ocorrido em 1977, na cidade de Florença-Itália, já apontava esse aludido deslocamento em 

relação à sociedade civil quando declara: “A sociedade civil não é mais como em Marx, um 

elemento bloqueado dentro de um modo de produção. A nova situação do século XX desloca 

o lugar teórico da sociedade civil.”.  

 É importante destacar, segundo Bobbio (1992, p.42) que apesar da compreensão de 

Marx sobre sociedade civil estar assentada em Hegel, no sistema hegeliano este termo não 

representa a sociedade pré-estatal, jusnaturalista, nem estatal imperfeita como em Marx. A 

sociedade civil hegeliana “representa o primeiro momento de formação do Estado, o Estado 

jurídico-administrativo, cuja tarefa é regular relações externas, enquanto o Estado 

propriamente dito representa o momento ético-político”.  

Para Bobbio, a distinção representativa seria para o termo estado: Estado externo ou 

superior e para sociedade civil: Estado interno ou inferior. 

 

Enquanto o Estado superior é caracterizado pela constituição e pelos poderes 

constitucionais, tais como o poder monárquico, o poder legislativo e o poder 
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governativo, o Estado inferior opera através de dois poderes jurídicos subordinados 

– o poder judiciário e o poder administrativo. [...] o primeiro tem a tarefa 

prevalentemente negativa de dirimir os conflitos de interesses e de reprimir as 

ofensas ao direito estabelecido; o segundo, de prover a utilidade comum, [...] 

fiscalização dos costumes, na distribuição do trabalho, na educação, na ajuda aos 

pobres [...] (BOBBIO, 1992, p.42-43). 

 

 Em outra acepção, sociedade civil contrapõe-se a sociedade civilizada (societas civilis 

x societas civilitas). Neste sentido carrega dois significados. O primeiro, progressista, 

descreve a passagem do homem desde as sociedades primitivas até as evoluídas. O segundo, 

legado a nós por Rousseau, demonstra o estágio civilizado como mau, negativo e pernicioso, 

onde o homem, que sai do seu estágio primitivo, eminentemente bom, evolui ao estágio de 

civilização, forma corrupta de domínio dos fortes sobre os fracos e, na qual a saída para a 

catástrofe, ou seja, a extinção do homem pelo homem, seria o contrato social (BOBBIO, 1992, 

p.47-48). 

 Qualquer que seja a distinção da dicotomia sociedade civil/estado, ela propõe 

dificuldade ao estabelecer-se. Ao processo de emancipação sociedade – Estado, corresponde 

processo inverso de reapropriação por parte do Estado, transformando este de Estado de 

direito, voltado às garantias individuais, a Estado social, voltado a uma gama de funções mais 

extensas, proposta ainda não consensual no pensamento jurídico, mas que se dispõe na 

direção da esfera social de Arendt. 

 

4.4 Propriedade pública x propriedade privada 

 

 Iniciamos, então, pela propriedade na concepção jusnaturalista de Jonh Locke no 

Segundo Tratado Sobre o Governo. A primeira providência desse excelso pensador do século 

XVII é o estabelecimento do conceito de poder político em sua obra. No excerto abaixo, a 

propriedade privada não é o principal, o sujeito agente, mas sujeito passivo de proteção, fim 

daquilo que recebe a denominação de “poder político”. 

 

Poder político, o direito de fazer leis com pena de morte e, consequentemente, todas 

as penalidades menores para regular e preservar a propriedade, e de empregar força 

da comunidade na execução de tais leis e na defesa da comunidade de dano exterior; 

e tudo isso tão só em prol do bem público (LOCKE, 1983, p.34). 
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 Para se compreender o poder político, seus agentes e sua extensão, Locke assim como 

Thomas Hobbes em Leviatã, parte da compreensão do homem em seu “estado de natureza”, o 

estado de “perfeita liberdade” (LOCKE, 1983, p. 35).  

 Em Hobbes, a “natureza criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do 

espírito”. O autor sustenta que as diferenças corpóreas e espirituais são compensadas com 

dons singulares aos homens e que, no conjunto, a igualdade era o resultado (HOBBES, 2009, 

p.102).  

Essa igualdade se tornaria maléfica para os homens, quando estes, tendessem a desejar 

a mesma coisa e, por motivo qualquer, não conseguissem o desfrute igual do objeto 

pretendido. Neste caso, adviria a inimizade que conduziria o homem, fatalmente, à extinção 

ou ao subjugo (Id., 2009, p.103). 

 Jus naturale, ou direito natural, em Hobbes é “a liberdade que cada homem tem [de] 

utilizar seu poder como bem lhe aprouver, para preservar sua própria natureza, isto é, sua 

vida”. Liberdade é aqui entendida pelo autor como a “ausência de empecilhos externos” que 

poderiam diminuir ou mesmo retirar parte do “poder de cada um” de optar pela ação que bem 

entendesse, mas sem impedir o usufruto do restante de acordo com o próprio “julgamento e 

razão” (Ibid., p.106). 

E, poder, é por ele entendido como as forças que são próprias ao homem, corpóreas, 

“meios de que dispõe para alcançar, no futuro, algum bem evidente”, e a propriedade, ou seja, 

aquilo que pertencia ao homem estava intimamente ligada à noção de poder deste, ou aquilo 

do qual tomava posse para a proteção e manutenção do seu direito natural, a vida (Ibid., p. 

107).  

Um agressor teme somente o simples poder de outro homem; se alguém semeia, 

constrói ou possui uma área conveniente, pode estar certo de que chegarão outros 

que, unindo forças, procurarão despojá-lo e privá-lo do fruto de seu trabalho e até de 

sua vida ou liberdade. O invasor, por seu turno, assumirá o mesmo perigo enfrentado 

por aquele cuja propriedade invadiu e a quem subjugou (HOBBES, 2009, p.103). 

 

O homem, como gênero, em Hobbes, é apresentado sob uma perspectiva individualista, 

onde a única propriedade imposta a ele por uma lei natural era o dom da vida e suas próprias 

forças, junto ao dever de preservá-la, na qual tudo lhe era permitido em nome dessa 

preservação e, haveria inclusive, certa aversão natural ao estado de vida comunitário.  
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Portanto, o subjugo dos outros homens, considerados em seu conjunto, ameaças 

naturais, e, a ampliação dos poderes através da conquista, era condição “sine qua non” para a 

manutenção da vida e sobrevivência. A propriedade sobre as outras coisas, que não as próprias 

forças, estaria plenamente justificada em Hobbes. 

 

Em vista dessa situação de desconfiança mútua, não há nenhuma forma de proteger 

a si mesmo tão razoável quanto a antecipação, isto é, dominar mediante a força ou a 

astúcia a tantos homens quanto for possível, por tempo suficiente para que nenhum 

outro poder o ameace. [...] Portanto, é permitido ao homem aumentar seu domínio 

sobre seus semelhantes, uma vez que isso é necessário a sua sobrevivência 

(HOBBES, 2009, p. 104). 

 

Jonh Locke (1983, p.35), cerca de cinquenta anos depois de Hobbes, na tentativa de 

explicar e racionalizar o “poder político” como natural aos homens, parte do princípio de que 

“naturalmente” os homens se encontram em um “estado de perfeita liberdade”. Nesse estado, 

a única força reguladora das ações do homem seria a natureza. 

Adido a este estado de liberdade, Locke acrescenta o de igualdade, na qual, segundo o 

autor: 

[...] é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer 

outro; [...] criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas promiscuamente 

a todas as mesmas vantagens da natureza e ao uso das mesmas faculdades, terão 

também de ser iguais umas às outras sem subordinação ou sujeição [...] (LOCKE, 

1983, p.36). 

 

A perspectiva deste homem em Locke (Ibid., p.36), apesar de ainda centrada na 

individualidade, parte de um referencial comum, comunitário para o qual ele se refere pelo 

termo “humanidade”, quando trata de preservação, partindo do individual para o coletivo dos 

homens. Admite-se neste texto, através do estado de igualdade, a vida comunitária como o 

princípio da convivência entre os homens. 

Mais tarde, cerca de dois séculos, Friedrich Engels, quando busca explicar A Origem 

da Família, da Propriedade Privada e do Estado através de uma pesquisa relacionada com as 

investigações de um autor contemporâneo dele, Sr. Lews H. Morgan, admite que a primeira 

forma de organização humana foi coletiva através da família, não a que conhecemos hoje, 

mas o embrião evolutivo do grupo familiar que hoje se apresenta em nossa sociedade.  

Antes de iniciarmos falando sobre vida comunitária, cabe aqui o desenlace pelo 

próprio Engels, do termo família ao qual está se referindo. 
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Em sua origem, a palavra família não significa o ideal – mistura de sentimentalismo 

e dissenções domésticas – não se aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus 

filhos, mas somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é 

o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a 

família “id esst patrimonium” (isto é, herança) era transmitida por testamento. A 

expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, 

cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, 

com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles. (ENGELS, 

1991, p.61) 

 

 Para melhor nos situarmos, Engels parte da admissão, segundo a afirmação feita por 

Morgan, da pré-história cultural da humanidade em três épocas principais às quais denominou: 

“estado selvagem, barbárie e civilização”. Subdivide os estados em fases: inferior, média e 

superior. Sumariamente considera: 

 

Estado Selvagem. – Período em que predomina a apropriação de produtos da 

natureza, prontos para ser utilizados; as produções artificiais do homem são, 

sobretudo, destinadas a facilitar essa apropriação. Barbárie. – Período em que 

aparecem a criação de gado e a agricultura, e se aprende a incrementar a produção 

da natureza por meio do trabalho humano. Civilização – Período em que o homem 

continua aprendendo a elaborar os produtos naturais, período da indústria 

propriamente dita e da arte (ENGELS, 1991, p.28). 

 

 Em seguida, Engels disserta como, através dos meios e modos de produção, a fase 

embrionária comunitária evolui até a atualidade do autor, buscando aperfeiçoar os meios que 

garantissem a subsistência, reprodução e sobrevivência.  

A este modo, o autor chamou de “economia doméstica do comunismo primitivo”. Com 

isto estava referindo-se ao estado de relativa igualdade e liberdade iniciais experimentado por 

esses seres aos quais denominou primitivos.  

 

A economia doméstica do comunismo primitivo, que domina com exclusividade até 

bem avançada a fase média da barbárie, prescrevia uma extensão máxima da 

comunidade familiar, variável segundo as circunstâncias, porém mais ou menos 

determinada em cada localidade.”. [...] entre os germanos, segundo Heusler 

(Instituições do Direito Alemão), a unidade econômica primitiva não é a família 

isolada, no sentido moderno da palavra, e sim uma “comunidade familiar” 

(Hausgenossenschaft) que se compõe de várias gerações com suas respectivas 

famílias e que inclui frequentemente indivíduos não livres.” (Idem, p. 63). A 

comunidade familiar, com cultivo do solo em comum, já era mencionada, na Índia, 

por Nearco, ao tempo de Alexandre Magno, e ainda existe no Panjabe e em todo o 

noroeste do País. [...] Cunow (Ausland, 1890, números 42/44), demonstrou, com 

bastante clareza, que, na época da conquista, existia no Peru uma espécie de marca 
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(que, curiosamente, ali também se chamava marca), com partilha periódica das 

terras cultiváveis e, consequentemente, cultivo individual. (ENGELS, 1991, p. 40-

64). 

 

 O homem de Locke assemelha-se em alguns aspectos ao de Engels. Comunitário, 

gregário e promotor dos meios pelos quais se elaborará o conceito de riqueza e, como esta 

fará parte da rotina de seus sucessores.  

Este homem é livre, mas não licencioso, pois em Engels, ele segue regras acordadas 

no seio do grupo ao qual está inserido por laços sanguíneos; e em Locke, “o estado de 

natureza tem uma lei de natureza [...] que a todos governa”, lei da beneficência recíproca e/ou 

excludente do mal a outrem, ou seja, se os homens não pudessem fazer o bem aos outros, 

estariam obrigados a não prejudicar os outros em qualquer que fosse a dimensão (ENGELS, 

1991; LOCKE, 1983, p.36).  

Normas como esta, somente são encontradas na vida comunitária, não fazendo sentido 

numa vida centrada no individualismo, onde a vontade de um sujeito subjuga a vontade de 

outros e, provavelmente a conjectura daquilo que conhecemos como a ‘lei do mais forte’ é o 

que prevalece. 

 Em Engels, a família evolui, naturalmente, devido às reproduções: humana e da 

riqueza, ao status de “Gen”, o que, para o autor, era uma nova forma de organização dentro 

das ramificações familiares provenientes de raízes comuns. “A gens formou a base da ordem 

social da maioria, senão da totalidade, dos povos bárbaros do mundo, e dela passamos, na 

Grécia e em Roma, sem transições, à civilização.” (ENGELS, 1991, p. 40). 

 

Aqui [Europa], a domesticação de animais e a criação do gado haviam aberto 

mananciais de riqueza até então desconhecidos, criando relações sociais 

inteiramente novas. Até a fase inferior da barbárie, a riqueza duradoura limitava-se 

pouco mais ou menos à habitação, às vestes, aos adornos primitivos e aos utensílios 

necessários para a obtenção e preparação dos alimentos: o barco, as armas, os 

objetos caseiros mais simples. O alimento devia ser conseguido todo dia, [...]. Agora, 

com suas manadas de cavalos, camelos, asnos, bois, carneiros, cabras e porcos, os 

povos pastores, que iam ganhando terreno [...], haviam adquirido riquezas que 

precisavam apenas de vigilância e dos cuidados mais primitivos para reproduzir-se 

em proporção cada vez maior e fornecer abundantíssima alimentação de carne e leite. 

Desde então foram relegados a segundo plano todos os meios anteriormente 

utilizados; a caça, que em outros tempos era uma necessidade, transformou-se em 

passatempo.” “A quem, no entanto, pertenceria essa riqueza nova? Não há dúvida de 

que, na sua origem, pertencem à gens.  (ENGELS, 1991, p.57). 
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Gens, do latim, possui sentido ao encontro da palavra genos no grego, significando 

“engendrar”. “Da mesma forma, significam linhagem ou descendência, as palavras gens, em 

latim; genos, em grego; dschanas, em sânscrito; kuni, em gótico [...]; kyn, no antigo 

escandinavo e anglo-saxão; kin, em inglês; e künne, no médio-alto-alemão” (ENGELS, 1991, 

p. 92). Na dinâmica da evolução dos grupos, “várias gens formam uma fratria, de igual modo, 

na forma clássica, várias fratrias constituem uma tribo” (Id., p. 99). 

As relações sociais se deram em duas direções paralelas a partir das gens: 

secundarização do papel feminino nos grupos partindo de relações matriarcais em direção às 

patriarcais, e a questão das sucessões de herança e bens. Ambas na direção da hegemonia do 

masculino sobre o feminino.  

Nesta direção, Engels aponta a evolução das formas de casamento entre os membros 

destes grupos como o instrumento causa para se estabelecer a sociedade contemporânea dele, 

e, de certa forma, repassada até nós, baseada no patriarcalismo e na monogamia. À família 

monogâmica é apontado o fato desta se formar através de condições econômicas e não mais 

naturais, forma, segundo o autor, que melhor se adapta ao viver burguês.  

 

Não é melhor o estado de coisas quanto à igualdade jurídica do homem e da mulher 

no casamento. A desigualdade legal, que herdamos de condições sociais anteriores, 

não é causa e sim efeito da opressão econômica da mulher. No antigo lar comunista, 

que compreendia numerosos casais com seus filhos, a direção do lar, confiada às 

mulheres, era uma indústria socialmente tão necessária quanto a busca de víveres, de 

que ficavam encarregados os homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e, 

ainda mais, com a família individual monogâmica. O governo do lar perdeu seu 

caráter social. A sociedade já nada mais tinha a ver com ele. O governo do lar se 

transformou em serviço privado; a mulher converteu-se em primeira criada, sem 

mais tomar parte na produção social. [...] A família individual moderna baseia-se na 

escravidão doméstica, franca ou dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é 

uma massa cujas moléculas são as famílias individuais. [...] Na família, o homem é o 

burguês e a mulher representa o proletário. [...] De igual maneira, o caráter particular 

do predomínio do homem sobre a mulher na família moderna, assim como a 

necessidade e o modo de estabelecer uma igualdade social efetiva entre ambos, não 

se manifestarão com toda a nitidez senão quando o homem e mulher tiverem, por lei, 

direitos absolutamente iguais. Então é que se há de ver que a libertação da mulher 

exige, como primeira condição, a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria 

social, o que, por sua vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade 

econômica da sociedade (ENGELS, 1991, p. 80-81). 

 

 A coroação deste longo processo é a o “triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, originada espontaneamente.” (ENGELS, 1991, p.70). A 
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monogamia feminina aqui se explica pela necessidade da passagem da herança e bens aos 

herdeiros por linha masculina e a formação da família agora por motivos econômicos 

predominantemente, a riqueza, no sentido de conjunto de bens, necessitava continuar em 

determinado grupo, esta forma de casamento era a garantia que estas propriedades 

continuavam sobre a posse de determinada família. O exemplo mais contundente citado pelo 

autor está na cultura grega. 

 

Os gregos proclamavam abertamente que os únicos objetivos da monogamia eram a 

preponderância do homem na família e a procriação de filhos que só pudessem ser 

seus para herdar dele. Quanto ao mais, o casamento era para eles uma carga, um 

dever para com os deuses, o Estado e seus antepassados, dever que estavam 

obrigados a cumprir (ENGELS, 1991, p.70). 

 

 Em Engels, a propriedade e o caráter privado nascem sob dois prismas: a apropriação 

da natureza pelo homem e a transição da hegemonia feminina para a masculina. Este homem 

paternalista, proprietário, é o mesmo a partir do qual Locke desenvolve seu pensamento, 

dando a ele condições de liberdade dentro de limites estabelecidos em normas comuns para 

gozar das dimensões vida, saúde, liberdade e posses de bens. 

 Não se pode entender estado de natureza como primitivo, nem mesmo que não havia 

liberdade. À época de Locke, o homem culto, de cuja estirpe fazia parte o autor, estava em 

meados do iluminismo e conhecia muitas instituições provenientes do bem sucedido 

estabelecimento do regime absolutista, que tinha elegido a monarquia como forma de governo. 

Portanto, havia além de leis editadas por soberanos, os costumes pelos quais os magistrados 

se balizavam para proferir seus julgados.  

Partia-se, portanto, do jusnaturalismo, não para se estabelecer primeiros costumes ou 

leis, mas para um novo pensamento acerca da formação de normas fundantes de uma nova 

maneira de pensar o convívio social no sentido econômico de sua classe hegemônica; neste 

ponto, o pensamento do autor serviria como uma justificava social que traria a proteção 

necessária para um novo pensamento econômico nascido do apoio ao velho regime, mas que 

necessitava de nova acomodação para progredir, estabelecer-se e tornar-se hegemônico assim 

como tinham sido as ideias mercantilistas. 

 Locke, então, inicia a sua argumentação acerca do direito à propriedade pela 

concessão divina da terra e seus frutos à humanidade transcendentalmente, ou seja, Deus 
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concedeu ao homem (Adão) e aos seus descendentes a posse comum dos bens terrestres. 

Percebendo que esta argumentação seria amplamente combatida, Locke assume uma posição 

mais laica, procurando dentro de padrões racionais vigentes aquilo que para o autor seria 

comum a todos os homens. 

 

O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. 

Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, 

fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por 

isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a 

natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum 

de outros homens. [...] O trabalho que era meu, retirando-os [bens naturais] do 

estado comum em que se encontravam, fixou a minha propriedade sobre eles 

(LOCKE, 1983, p.46). 

 

Este contexto retira do monarca estabelecido pelo regime anterior o poder sobre as 

demais coisas, senão as próprias forças, pois afirma a igualdade entre os homens e nega o 

poder estabelecido, fixando a propriedade sobre as coisas pelo trabalho. Este não será 

dissecado em suas várias dimensões, pois isto não faz parte do nosso mister aqui. Entretanto, 

afirmá-lo-emos, como o faz Locke, como o sentido de atividade que gasta as forças naturais 

intrínsecas ao homem, que exige esforço.  

A propriedade privada é assim justificada por Locke:  

 

[...] e a condição da vida humana, que exige trabalho e material com que trabalhar, 

necessariamente introduziu a propriedade privada [...] A natureza fixou bem a 

medida da propriedade pela extensão do trabalho do homem e as conveniências da 

vida” (LOCKE, 1983, p.36). 

 

Notemos que os três autores acima reconhecem o nascimento do conceito de 

propriedade privada, dando-lhes causas. Também concordam que, pelo poder natural 

(HOBBES, 2009), trabalho (LOCKE, 1983), ou pela evolução da família e da riqueza, 

(ENGELS, 1991) a propriedade, nos seus primórdios, é fixada e não outorgada ao proprietário. 

E, apontam como caminho para essa outorga: o Nascimento do Estado, que em suas várias 

formas fará a proteção para o crescimento e desenvolvimento dessa proposta de propriedade 

privada do seu embrião aos dias atuais. 

Se coube a Hobbes e a Locke a justificação da propriedade privada, o papel de 

racionalizá-la, ou seja, torná-la factível ao mundo dos homens, aos olhos da razão, é mister de 

Hegel em sua obra Princípios da Filosofia do Direito. Nesse texto, o homem como espécie é 
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individualizado, ganha personalidade, toma posse de um corpo que passa a ser seu, e por meio 

deste, toma posse das coisas. 

 

O princípio segundo o qual eu, como pessoa, sou também uma individualidade 

imediata, significa, numa definição mais rigorosa: sou vivente neste corpo orgânico 

que é a minha existência extrínseca, indivisa, universal em seu conteúdo e 

possibilidade real de qualquer posterior determinação. Como pessoa, também eu, 

entretanto, possuo a minha vida e o meu corpo como coisas estranhas e dependentes 

da minha vontade (HEGEL, 1997, p.76). 

 

  Hegel (1997, p.72) inicia sua explanação sobre a propriedade com o seguinte 

enunciado: “A pessoa, para existir como ideia, deve dar um domínio exterior à sua liberdade”. 

Ligando a ideia de liberdade à de posse de “uma coisa, algo não livre, sem personalidade e 

sem direito” como condição de existência ao espírito livre, ou seja, existir é possuir.  

 O Eu, então, é algo intrínseco na dicotomia corpo e espírito, o centro volitivo, e 

“posse” passa a ser o fato do “eu” ter algo submetido ao seu poder exterior, poder este 

advindo da corporeidade, para particularmente satisfazer suas “exigências”, “desejos e livre-

arbítrio”.  

O homem tem o direito de situar sua vontade em qualquer coisa; consequentemente, 

esta torna-se minha e adquire como fim substancial (que em si mesma não possui) o 

destino que anima a minha vontade em relação a ela. [...] É na propriedade que 

minha vontade, como querer pessoal, torna-se objetiva, e, portanto, adquire o caráter 

de propriedade privada; (HEGEL, 1997, p.74-75). 

 

 A posse estava perfeitamente racionalizada, ou seja, colocada à luz da razão, fazia 

sentido e, dela advinha a propriedade. Entretanto, faltava-lhe o caráter perene, conseguido 

com a introdução do conceito de possessão que seria o reconhecimento pelas outras 

personalidades, da propriedade, como condição de existência, de personalidade advinda da 

posse anterior.  

Para a propriedade, como existência da personalidade, a minha representação 

interior e a minha vontade de que algo deva ser meu não são suficientes; é preciso 

um ato de possessão. A existência que, por este meio, esta vontade adquire implica o 

reconhecimento do outro (HEGEL, 1997, p.76).  

 

É importante notar, que o texto de Hegel é de caráter filosófico-jurídico, regulador de 

relações entre os homens, agora individualizados, não mais homem gênero, mas, 

personificados e proprietários, ficando uma massa de não-proprietários ainda sobre os ditames 
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da regra “jusnaturalista”. Dentro desta nova institucionalidade, a estes, restava apenas à 

aspiração de tornarem-se proprietários, para gozarem desse novo estado de direito racional. 

Arendt (2009, p.70) aponta que a conexão estreita entre o público e o privado se 

evidencia naquilo que chamou de nível mais elementar: “a questão da propriedade privada”. 

Desse modo, é admitida a importância vital da propriedade quando em conexão com o termo 

privado para o pensamento político. Afirma, também, que, aparentemente, a propriedade 

possui qualificações que, mesmo sendo estas situadas na esfera privada, são tidas como muito 

importantes para o corpo da esfera pública. 

A cerca e muro tinham funções sociais em relação às esferas pública e privada: 

Confinamento. No primeiro caso protegia e continha a vida política. No segundo, abrigava e 

protegia o processo biológico vital da família que deveria ser oculto por conter duas partes até 

então incompreensíveis da vida: o nascer e o morrer (ARENDT, 2009, p.74). 

Há, porém, um alerta de Arendt (2009, p.70-71) quanto ao que ela chama de “moderno 

equacionamento entre propriedade e riqueza, de um lado, e a inexistência de propriedade e a 

pobreza, de outro.”. Isso porque propriedade e riqueza têm maior relevância histórica para a 

esfera pública, sendo condição de ingresso para esta, sinônimo de emancipação da esfera 

privada.  

Em longo prazo, essa acumulação individual de riqueza, não trará maior importância à 

propriedade privada que a “socialização do processo de acumulação” (Id., 2009, p.71). No 

pensamento de Polanyi (2012, p.9), isso se traduziria pelas “relações sociais” se enraizarem 

no “sistema econômico”. Mais importante que proteger a propriedade privada é difundir e 

socializar essa ideia, a ponto de ela ser apreendida intrinsecamente ligada ao processo de 

acumulação como natural. 

Uma consequência visível para a esfera privada durante o processo de ascensão da 

esfera social foi a transformação da propriedade de imóvel para móvel. Isso se deveu ao novo 

denominador de troca comum a todas as coisas, o dinheiro, que deslocou a ideia de valor de 

uso privado da propriedade da localização espacial, ligando propriedade à ideia de capital 

(GREMAUD et al, 2007, p.229), adquirindo esta, valor social exclusivo devido a sua 

permutabilidade mediada monetariamente em consequência de sua flutuação atribuída à 

mutabilidade da propriedade (ARENDT, 2009, p.80).  
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A partir de então, a propriedade, capital, pode acompanhar o proprietário aonde quer 

que vá Não há mais fronteiras para sua mobilidade, a não ser as regras impostas pelos 

próprios proprietários e seus representantes. 

 

4.5 Estado e propriedade 

 

Para Arendt (2009, p.78), a decadência das esferas privada e pública e a ascensão da 

social coincidiram “historicamente” como a “transformação da preocupação individual com a 

propriedade privada em preocupação pública”.  

A proteção da propriedade e do proprietário passava a ser a nova prioridade dessa 

esfera. O acumulo de riquezas privadas perdia o papel social de acesso à esfera dos negócios 

públicos, as honrarias e a possibilidade de ser homem em sua plenitude, cabendo-lhe agora 

outro papel diverso deste, de cunho e características da antiga esfera privada. 

 

Logo que passou à esfera pública, a sociedade assumiu o disfarce de uma 

organização de proprietários que, ao invés de se arrogarem acesso à esfera pública 

em virtude de sua riqueza, exigiram dela proteção para o acúmulo de mais riquezas 

(Idem, 2009, p.78). 

 

Carnoy (1990, p.20), representante da sociologia americana, quando se refere às 

teorias do Estado do “bem-comum” afirma que “a concepção de que os indivíduos, 

coletivamente, devem ser capazes de determinar as leis que os governam é tão antiga quanto 

às próprias ideias dos direitos humanos e da democracia”. A origem destas leis reguladoras 

das relações econômicas e sociais foram os textos religiosos. 

 

É por volta do final do século XVII que aparecem a redefinição do estado de 

natureza (condição natural do homem) e a formulação sistemática final dos direitos 

individuais, substituindo a lei divina como o fundamento das hierarquias políticas 

(CARNOY, 1990, p. 22). 

 

A teoria do Estado Liberal reflete as lutas políticas do desenvolvimento de dois 

capitalismos: o inglês e o francês. Essa nova filosofia política apoiava uma grande ruptura 

social, que colocava o indivíduo, na concepção iluminista, no centro das novas relações, 

sejam elas de poder, ou sociais, acima dos direitos divinos, trazendo legitimação às novas 

bases de poder e às relações decorrentes desta. Com isso, buscava-se a concepção e 
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organização de um Estado que se baseava na nova conceituação de homem gestada pelo 

pensamento corrente à época. (CARNOY, 1990, p.23-25) 

É importante destacar, que a propriedade privada é algo anterior ao Estado, Ashcraft 

(2011, p.288) coloca este como conceito “crucial”, quando disserta sobre a filosofia política 

de Locke. Pois a “posse da propriedade precede o estabelecimento da sociedade política”. E 

esta nasce em função da proteção àquela, por princípio.  

Portanto, para se criar Estado, poder público constituído, é condição necessária que os 

homens estejam proprietários, e que esse, venha para regular-lhes e garantir-lhes esse direito. 

E, através dessa regulação, estabelecida por pactuação por meio das leis, ocorre a outorga 

desta propriedade, sem a ameaça de que aquilo que denominou de “poder supremo” viesse a 

apropriar-se dessa, sem a devida autorização, do proprietário. 

 

O homem, nascendo,[...], com direito a perfeita liberdade,[...], por igual a qualquer 

outro homem ou grupo de homens do mundo, tem, por natureza, o poder não só de 

preservar a propriedade – isto é, a vida, a liberdade e os bens – [...] haverá sociedade 

política somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio poder natural, 

passando-o às mãos da comunidade em todos os casos que não lhe impeçam de 

recorrer à proteção da lei por ela estabelecida [...] a comunidade torna-se árbitro em 

virtude de regras fixas estabelecidas, indiferentes e as mesmas para todas as partes, e, 

por meio de homens, que derivam a autoridade da comunidade para execução dessas 

regras, decide todas as diferenças [...] e castiga as infrações cometidas contra a 

sociedade com as penalidades estabelecidas pela lei [...] (LOCKE, 1983, P. 67). 

 

 Este seria o cerne do pensamento liberal para as funções do Estado em Locke: garantia 

da propriedade e resolução de controvérsias entre seus membros. E, para a proteção a essa 

comunidade de proprietários, a sociedade civil, pelo regime da coisa pública, no sentido do 

pertencimento de todos (ou ao menos os proprietários), recém-criada pelo pensamento do 

autor utilizar-se-ia da forma de financiamento já conhecida pelos contemporâneos do autor: 

taxas e tributos. A diferença estaria na maneira em como esses recolhimentos compulsórios 

seriam decididos: coletivamente, pelo legislativo, ao invés de singular e arbitrariamente pelo 

monarca (ASHCRAFT, 2011, p.289).  

O Estado liberal, recém-nascido, preocupava-se basicamente com a defesa do território 

e da propriedade e/ou proprietários. Assim também, afirmava Hobbes (2012, p.140): “dessa 

forma, a multidão assim unida numa só pessoa passa a chamar-se Estado (em latim, Civitas)”, 

isso se daria pela concordância recíproca dos homens, em submeter-se de maneira voluntária 
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a um homem ou a um conjunto de homens, denominado pelo autor de “assembleia”, na 

esperança de proteção contra “todos” os outros. E, ao poder do Estado, essencialmente 

ostensivo e coercitivo, denominou “soberania”, tendo como princípios a paz interna e a 

proteção contra o estado de natureza ou de guerra externamente (LOCKE, 1983, p.40). 

 Em Engels (1991, p.105), “O Estado pressupõe um poder público especial, distinto do 

conjunto dos cidadãos que o compõem.”. Pois, para o autor, o processo de evolução da 

comunidade gentílica sofreu degradação devido ao aparecimento e concentração da riqueza, a 

escravidão e o direito de herança por linha paterna.  

Diante dessa nova institucionalização, o Estado, surge como força pública capaz de, 

pela força, realizar a proteção da propriedade adquirida, de novas formas de apropriação, 

ratificando este proceder como o objetivo maior no seio comunitário. Em Engels, o estado 

assume também a função legitimadora, no sentido de promover o deslinde à propriedade, 

naquilo relativo à sua diversificação e justificação frente a quaisquer argumentos sociais. Para 

este Estado a propriedade é o bem público e o bem público é a propriedade. 

Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só assegurasse as novas riquezas 

individuais contra as tradições comunistas da constituição gentílica, que não só 

consagrasse a propriedade privada, antes tão pouco estimada, e fizesse dessa 

consagração santificadora o objetivo mais elevado da comunidade humana, mas 

também imprimisse o selo geral do reconhecimento da sociedade às novas formas de 

aquisição da propriedade, que se desenvolviam umas sobre as outras – a acumulação, 

portanto, cada vez mais acelerada, das riquezas -; uma instituição que, em uma 

palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também 

o direito de a classe possuidora explorar a não-possuidora e o domínio da primeira 

sobre a segunda. E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado. (ENGELS, 1991, p. 

120). 

 

Hegel (1997, p.205), incumbido da tarefa de racionalização dos fundamentos jurídicos 

do estado liberal, por sua vez, distingue os conceitos de Estado e de sociedade civil, 

relacionando esta, às ideias de “segurança e proteção da propriedade e das liberdades 

pessoais”, tornando os interesses individuais, o fim supremo, portanto fazendo facultativo o 

pertencimento individual àquela comunidade. Quanto àquele, lhe é atribuída a ideia de que é 

somente através do Estado que se pode obter o gozo da liberdade como valor supremo.  

O Estado [...] é o racional em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio 

absoluto, imóvel; nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último 

fim possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do 

Estado, têm o seu mais elevado dever [...] (HEGEL, 1997, p. 205). 
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Aqui, o dever de proteção da propriedade passa à sociedade civil, e ao Estado restará o 

de cuidar da proteção dos proprietários em seu valor liberal mais precioso: a liberdade. Mas 

só existe proprietário se houver propriedade.  

O Estado reconhece o indivíduo aderente como membro, dando-lhe direitos e 

imputando-lhe deveres que preservam os valores liberais, e é somente dentro do Estado que se 

tem acesso a isso. Fora do estado não há “objetividade, moralidade ou verdade”, ou seja, não 

há razão.  

Mas é muito diferente a relação do Estado com o indivíduo [em relação a sociedade 

civil]. Se o Estado é espírito objetivo, então só como seu membro é que o indivíduo 

tem objetividade, verdade e moralidade. A associação como tal é o verdadeiro fim, e 

o destino dos indivíduos está em participarem numa vida coletiva; quaisquer outras 

satisfações, atividades e modalidades de comportamento, neste ato substancial e 

universal, têm o seu ponto de partida e o seu resultado. Considerada abstratamente, a 

racionalidade consiste essencialmente na íntima unidade do universal e do indivíduo, 

e, quanto ao conteúdo no caso concreto de que aqui se trata, na unidade entre a 

liberdade objetiva, isto é, entre a vontade geral substancial e a liberdade objetiva 

como consciência individual, e vontade que procura realizar seus fins particulares; 

quanto à forma, constitui ela, por conseguinte, um comportamento que se determina 

segundo as leis e os princípios pensados, isto é, universais. Esta ideia é o ser 

universal e necessário em si e para si do espírito. (HEGEL, 1997, p. 205). 

 

 Colocado o Estado diante do “direito privado, o interesse particular, a família e a 

sociedade civil”, Hegel (1997, p.212) classifica-o como uma “necessidade externa e poder 

superior” a estes, aos quais denominou domínios.  

Poder superior, pois ao Estado é dado o poder de elaborar leis que subordinarão todos 

os interesses dos domínios citados, e necessidade vem de que é por meio do Estado que os 

fins buscados por eles são obtidos. Aponta o autor que a força do Estado provém da unidade, 

no sentido de união, e que a expressão desta reside no fato de aqueles domínios terem deveres 

para com esse Estado à medida que obtêm dele, direitos. 

 Max Weber (1991, p. 34), no texto Economia e Sociedade, compreende Estado, como: 

“uma empresa com caráter de instituição política [...] quando e na medida em que seu quadro 

administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as 

ordens vigentes”.  

 O enunciado acima é carregado de termos com significação própria na obra do autor e 

que merecem ser mais bem analisados antes de emitirmos juízo sobre o Estado de acordo com 

a leitura do texto.  
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Para Weber, empresa seria uma ação contínua persecutória a determinados fins; 

quando temos um quadro administrativo em ação contínua visando estes fins, o autor chama 

de associação de empresa. Instituição é uma “associação cuja ordem estatuída se impõe, com 

eficácia, a toda ação”, impondo-se apenas neste caso, determinadas características e âmbito de 

vigência determinado. As ordens são aquilo que orienta o sentido da ação social e o conteúdo 

de sentido da relação social, entendida como um comportamento reciprocamente referido por 

uma pluralidade de agentes orientados por uma referência. Sentido é nesse texto 

compreendido como ‘em direção a’ (Id., 1991, p.32-33).  

O termo política liga-se à dominação que é a “probabilidade de encontrar obediência a 

uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis” e, a uma 

associação de dominação, Weber denominou de “associação política” (WEBER, 1991, p.33) 

Associação política, quando e na medida em que sua subsistência e a vigência de 

suas ordens, dentro de determinado território geográfico, estejam garantidas de 

modo contínuo mediante ameaça e a aplicação de coação física por parte do quadro 

administrativo (Id., 1991, p. 34). 

 

Portanto, em Weber, o Estado racional de Hegel, plenamente justificado pela razão, 

imbui-se de objetivamente, sob orientação de caráter político, coagir através da força, se 

necessário, o sentido da ação social humana em determinado território. Nesse mister, tem o 

estado moderno o poder de criar e finalizar instituições, de acordo com o sentido da ação 

humana pretendida pela direção daquela associação. Compreendem-se em Weber, todos os 

tipos de Estado surgidos dentro da modernidade através da direção política visando à 

dominação da ação e relação social humana. 

Partindo da concepção de poder, com o sentido de força, poder político-jurídico, o 

pensamento liberal moderno atribuiu-lhe lugar privilegiado para exercício, o Estado. Essa 

proposta identificava o poder social com a figura do poder do Estado. Esse paradigma, 

entretanto, foi questionado por Foucault, quando apontou nas sociedades modernas o poder 

disciplinar, o poder da normalização das subjetividades, esvaziando assim, a importância do 

poder político jurídico, de sorte a equalizá-lo em importância às formas de poder (SANTOS, 

2003, p.124-125). 

 Santos (2003, p.25) apreende o Estado como componente estruturante de uma 

sociedade, e deste modo ele evolui e modifica-se a partir e por meio desta, podendo, portanto, 
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dentro do espaço que lhe compete, avaliar-se e fazer a autocrítica que lhe cabe, para dar conta 

da função que lhe foi confiada dentro dos espaços estruturais.  

Deste prisma podemos, inicialmente, tentar uma aproximação como o denominado 

movimento da reforma do estado da década de 1990, na tentativa de compreender o papel das 

organizações sociais dentro desta mudança de posicionamento estatal, principalmente, no 

setor saúde. 

 

4.6 Considerações Finais 

 

 A propriedade no sentido genérico é anterior à criação e estabelecimento do Estado, 

seja ele clássico ou moderno. Pois a condição, o fundamento para seu aparecimento no mundo 

dos homens é estes serem proprietários. Na modernidade, a posse pressupõe liberdade, 

portanto fora dessa condição não se é livre. A propriedade naturaliza-se como meio para 

obtenção de liberdade. 

Na dicotomia público/privado do período clássico a saúde era uma preocupação da 

esfera privada, portanto restrita ao ambiente intramuros de cada propriedade. Com a ascensão 

da esfera social, a saúde na modernidade, iniciou trânsito entre o espaço privado e público, 

ainda assim, com características de privado por estar ligada ao processo biológico que 

compreende os eventos que vão do nascer ao morrer.  

Apesar das responsabilidades sobre o estado de saúde comunitário serem transferidas 

paulatinamente para a instituição que iria assumir as funções de proteção e controle do social, 

o Estado, a assistência à saúde continuava a ser realizada em locais fechados, com 

acessibilidade restrita e, na grande maioria das vezes, sem publicidade adequada às atividades 

exercidas no seu interior. Uma característica marcante da esfera privada grega e romana. 
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5 CAPÍTULO 3 - SUS: ESCOLHA POR UMA ESFERA PÚBLICA PARA A AÇÃO 

 

5.1 Introdução 

 

O SUS, por meio da lei federal 8.142/90, lei do controle social ou da participação 

comunitária, insere-se significantemente no sentido da “esfera pública política” de Habermas 

(2003, p.45), situada no intermédio entre a “Esfera do poder público”, Estado, e, “setor 

privado”, sociedade civil.  

Nesse contexto, o setor público limita-se ao Estado, e a esfera pública estaria 

abrangida pelo setor privado, por esta ser uma “esfera pública de pessoas privadas”. Essa 

privação se daria por conta de esses indivíduos não possuírem o poder coercitivo estatal e por 

estarem também subordinados a ele (Id., 2003, p.45). 

A distinção, dentro do setor privado, em esfera pública e esfera privada, se daria da 

seguinte forma: à esfera privada corresponderia na sociedade civil ao setor de trocas de 

mercadorias e ao trabalho como forma de interação social, estando a família com sua 

intimidade inserida neste contexto; à pública política uma intermediadora, através da opinião 

pública, entre o Estado e as necessidades da sociedade (Ibid., p.46). 

Dentro da esfera pública política o instrumento da busca pelo equilíbrio entre os 

interesses é, em regra o diálogo, e as decisões são tomadas por consenso, sendo a dissensão 

solucionada pelo processo democrático para a escolha relacionada à tomada da ação. O 

entendimento basilar neste contexto é que, apesar de na esfera pública, os indivíduos estarem 

sob alguma forma de desigualdade material, possuem igualdade política, cidadania por meio 

do voto, que os iguala para a ação política pública. 

A lei 8.142/90 respeita e destaca a importância do poder legislativo, entretanto, cria 

instituto colegiado deliberativo, que no setor saúde torna-se responsável pela proposição de 

diretrizes, e formulação de políticas de saúde: a Conferência de Saúde, esta, tendo sua 

regularidade na frequência de quatro anos, ou, em menor tempo, extraordinariamente. 

Destaca-se, também, o respeito e a importância do poder executivo, mas no setor 

saúde, a este, competiria o papel homologador de decisões provenientes de instância 

colegiada perene, com poder deliberativo sobre a formulação de estratégia e controle da 

execução da política de saúde: o Conselho de Saúde. Este, para garantir a igualdade política 
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no peso das decisões tomadas, utiliza como instrumento a paridade de usuários do SUS em 

relação às dos outros interessados (BRASIL, 1990b). 

 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. [...] 

§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos (BRASIL, 1990b). 

 

Nesses espaços políticos públicos legalmente constituídos tem-se a clara opção do 

SUS pela esfera pública da ação defendida por Arendt e Habermas. Espaços públicos 

autênticos onde comparecem homens e seus interesses privados para dialogar e decidir sobre 

as coisas que afetam e dizem respeito a todos, ou seja, a coisa pública, neste caso saúde.  

A maneira como esses espaços são hegemonizados ou privatizados, por vezes, merece 

uma reflexão mais apurada em trabalhos futuros, mas, para nosso mister atual, basta a noção 

da escolha do SUS pela esfera pública da ação. 

Contraditoriamente, à opção das Organizações Sociais, principalmente às do setor 

saúde, é operarem no território da esfera privada, por se constituírem prestadores de serviços 

públicos em saúde.  

São associações privadas, em alguns casos, públicas (vide tabela 4 e 4.1), constituídas 

por pessoas privadas que elegeram como fins privados a utilidade pública. Suas instâncias 

decisórias são eminentemente privadas e a representatividade delas não comporta o conjunto 

de interessados (BRASIL, 1998; 2014; CEARÁ, 1997; 2013a; 2013b), principalmente os 

usuários, diferentemente da esfera pública eleita pelo SUS. 

 

Art. 3
o
 O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser 

o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de 

qualificação, os seguintes critérios básicos: 

I - ser composto por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder 

Público, definidos pelo estatuto da entidade; 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades 

da sociedade civil, definidos pelo estatuto; 

c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os 

membros ou os associados; 
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d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 

conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida 

idoneidade moral; 

e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida 

pelo estatuto; [...] 

III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem 

corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho;(BRASIL, 1998) 

Art. 3º O Conselho de Administração da Organização Social será composto de 7 

(sete) membros, observada a seguinte composição: 
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Estadual; 
II - 2 (dois) representantes da sociedade civil; 
III - 1 (um) representante eleito dentre os membros ou associados, no caso de 

associação civil; 
IV - 1 (um) representante eleito pelos demais membros do Conselho, dentre pessoas 

de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 
V - 1 (um) membro indicado ou eleito na forma estabelecida pelo estatuto (CEARÁ, 

2013). 
 

5.2 Reforma do Estado Brasileiro da década de 1990 

 

 Essa discussão sobre o enunciado “Reforma do Estado” se dará em relação à visão de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Carlos Bresser Pereira, mais detidamente à deste 

último, sobre a reforma administrativa proposta por esses dois dirigentes políticos a partir da 

primeira metade da década de 1990.  

Fernando Henrique, ao prefaciar a Reforma do Estado para Cidadania, afirma a 

premência do tema reforma e a qualifica como de estado. Aponta como causas a “crise fiscal e 

a falência do Estado de bem-estar social”, fazendo uma consideração pejorativa entre a 

situação do Brasil com relação aos países ricos, colocando este em situação de maior 

desvantagem. 

O que então dizer do caso brasileiro, no qual as demandas crescentes de uma 

sociedade complexa e a dificuldade do Estado em atendê-las somam-se a uma 

herança, ainda não completamente superada, de patrimonialismo e de distorções 

causadas por séculos de apropriação privada dos instrumentos de governo pelos 

chamados “donos do poder” (PEREIRA, 1998, p.7). 

 

 Numa primeira vista somos induzidos a pensar numa reforma ampla e substancial da 

figura do Estado, em como ele se nos apresenta para uma nova configuração. Em seguida, 

quando FHC faz a defesa do que agora ele passa a se referir como “reforma gerencial”, em 

relação à crítica endereçada a ele e Bresser Pereira, da qual o que se objetivava era o Estado 
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mínimo através de receita neoliberal, fica claro que o que se tentou realizar não foi uma 

reforma do Estado, e sim, na forma de gerenciar o Estado. 

 

A inspiração da reforma gerencial é muito mais republicana do que liberal. Seu 

objetivo central é o de assegurar condições mais propícias para a defesa da res 

publica, para a proteção dos “direitos republicanos”, [...]. Seu princípio diretor é a 

necessidade de reverter a privatização do Estado e promover modalidades de controle 

da ação pública por parte dos cidadãos (PEREIRA, 1998, p. 7-8). 

 

 Bresser Pereira, a seu turno, expõe que há diferença sensível entre reformas de cunho 

neoliberal e socialdemocrata, à qual, ele e FHC, teriam aderido. Reforça que a primeira tem 

como objetivo a retirada do Estado da economia, o Estado, neste caso agiria como um 

facilitador das relações econômicas sem interferir. A segunda via de reforma reforçaria a 

governança do Estado, dando-lhe meios financeiros e administrativos para que ele possa 

intervir com efetividade, sempre que o mercado não contiver meios de coordenação adequada 

da economia (PEREIRA, 2006a, p.238). 

 Grosso modo, apesar da defesa efusiva de Bresser Pereira em não ligar o movimento 

de reforma do aparelho estatal às ideias de cunho neoliberal, que defendem um estado mínimo 

em suas funções e pleno de força no sentido Weberiano da coerção, o Estado desenhado para 

aquele movimento possuía as funções básicas do liberal e, para as outras se incumbiria de 

promover financiamentos e fomentos, assumindo para estas uma função gerencial/reguladora. 

Essa mudança, inegavelmente fluía na direção de minimizar as funções do Estado, receita 

neoliberal adaptada. 

Mais tarde, dessa vez em coautoria com Bresser Pereira, FHC, no artigo Reforma do 

Estado, utiliza o enunciado “reorganização dos Estados nacionais” como premissa para que 

estes possam fazer frente aos desafios impostos pela conjuntura da atualidade do autor 

(CARDOSO, 2006, p. 15).  

 Cardoso (2006, p. 15) ao afirmar formalmente que:  

 

[...] reformar o Estado não significa desmantelá-lo. Pelo contrário, a reforma jamais 

poderia significar uma desorganização do sistema administrativo e do sistema 

político de decisões e, muito menos, é claro, levar à diminuição da capacidade 

regulatória do Estado, ou ainda, à diminuição do seu poder de liderar o processo de 

mudanças, definindo o seu rumo. 
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Abdica de reformar o Estado, pois não mexe, nem ao menos de modo perfunctório, 

nas estruturas que dão a substância ao Estado tais como: o sistema político e modo como as 

decisões são tomadas e o poder do Estado de decidir sobre como e quando as políticas 

deveriam ser implantadas.  

A mudança sugerida não se dá apenas por meio do prisma processual pelo fato de 

centrar-se nos resultados, indo além dos literais processos de Estado, e em como isso se 

reveste em bens para a comunidade. Tratava-se aqui da transferência de responsabilidades 

dentro da esfera social. Isso pode ser evidenciado na assertiva a seguir (Id., 2006, p.15): 

“todos sabemos que a produção de bens e serviços pode e deve ser transferida à sociedade, à 

iniciativa privada, com grande eficiência e com menor custo para o consumidor.”. 

Não se trata mais de qualificação público/privada, pois quando o Estado age em 

relação ao administrado, instala-se uma relação de cidadania, e essa se dá através do exercício, 

no sentido de exercer, percebida neste trabalho na mesma direção e sentido contidos na 

CF/1988, que é o mesmo da cidadania civil e política compreendida em Santos (2003, p.238), 

como exercido “exclusivamente pelo voto”. Entretanto, no parágrafo acima, não podemos 

mensurar quando e como esse cidadão transmutar-se-á a consumidor, uma relação diferente da 

de cidadão.  

Portanto, no nosso entendimento, os valores a serem colocados em destaque para 

tomada de decisão em relação a qualquer tipo de privatização, e é isso o que se entende com 

transferência de bens públicos à sociedade e à iniciativa privada, são os da garantia do 

usufruto de cidadania. Pois, o que se depreendeu acima, é que o Estado através de uma 

pseudo-reforma, estava mudando o status de cidadão ao de consumidor para algumas das 

responsabilidades acordadas como de Estado. 

 Pereira (2006a, p.23) não expressa abertamente a possibilidade de entregar a 

responsabilidade pela gestão de bens e serviços públicos a entes privados, mas quando se 

refere à reforma, posiciona-se em favor da limitação das funções de produção de bens e 

serviços pelo Estado, e o alargamento do rol das atividades na direção da função de regulação 

e financiamento, tratando abertamente questões de cidadania, a exemplo, saúde e educação, 

como “externalidades”. 
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 A reforma administrativa de cunho gerencial do estado brasileiro traduzia-se na 

substituição de práticas administrativas patrimonialistas e burocráticas por gerenciais, pois, na 

visão de Pereira, estas últimas dariam mais agilidade ao Estado no trato com o cidadão: 

 

A administração gerencial; a descentralização; a delegação de autoridade e de 

responsabilidade ao gestor público; o rígido controle sobre o desempenho, aferido 

mediante indicadores acordados e definidos por contrato, além de serem modos 

muito mais eficientes de gerir o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta 

contra as novas modalidades de privatização do Estado (PEREIRA, 2006a, P.29). 

 

 Para dar corpo a essa reforma, partia-se da premissa da divisão do estado moderno em 

quatro setores: o núcleo estratégico, as chamadas atividades exclusivas de Estado, os serviços 

não exclusivos e a produção de bens e serviços mercadológicos.  

 

O núcleo estratégico é o centro no qual se definem as leis, as políticas e como, em 

última instância, as fazer cumprir. É formado pelo parlamento, pelos tribunais, pelo 

presidente ou primeiro-ministro, por seus ministros e pela cúpula dos servidores 

civis. (...) Atividades exclusivas são aquelas que envolvem o poder de Estado. [...] 

garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cumpridas e 

financiadas. Integram esse setor as forças armadas, a polícia, a agência arrecadadora 

de impostos (funções tradicionais do Estado) e [...] reguladoras, as agências de 

financiamento, fomento e controle dos serviços sociais e da seguridade. [...] Serviços 

não exclusivos são todos aqueles que o Estado provê, mas que, como não envolvem 

o exercício do poder extroverso do Estado, podem ser também oferecidos pelo setor 

privado e pelo setor público não-estatal (“não-governamental”). [...] compreende os 

serviços de educação, saúde, culturais e de pesquisa científica. Por fim, o setor de 

produção de bens e serviços é formado pelas empresas estatais (PEREIRA, 2006a, 

p.34). 

 

 Dúbia nos parece a posição de Bresser Pereira em relação ao Sistema Único de Saúde 

brasileiro, especificamente, pois na mesma obra, porém na autoria de outro texto, aloca o SUS 

nas atividades exclusivas de Estado, ou seja, entre aquelas nas quais é exercido o poder de 

estado, quanto ao papel de responsável pela transferência de recursos. Essa posição faz-nos 

crer que dentro de um sistema tão complexo estaria funcionando um setor estatal, responsável 

pelo financiamento, e um setor não estatal, responsável pela execução das ações (PEREIRA, 

2006b, p.258). 

É importante lembrar que a direção da governabilidade brasileira à época estava sob a 

liderança da social democrata de corte liberal e, nesse contexto, antes de dar início a qualquer 
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processo reformador, a verificação do status da propriedade se fez necessária, tomando-se esta, 

por essencial, na nova definição de papéis.  

 Núcleo estratégico e atividades exclusivas de estado não apresentaram dificuldades ou 

controvérsias para se definirem como estatais, ou seja, exclusividade do estado para a 

operacionalização desses setores. O setor de bens e serviços encontrou consenso para a 

definição de que a propriedade seria privada. Entretanto, e acreditamos que até os dias de hoje, 

definir regime de propriedade para o setor de serviços não exclusivos do Estado, encontrou e 

encontra grande dificuldade e complexidade. 

 Pereira (1998, p. 235-236) aponta que a complexidade citada acima residia no fato de 

o direito brasileiro classificar o regime jurídico pátrio em público e privado e a classificação 

se daria pela incidência em lei, enquanto na reforma gerencial a propriedade seria classificada 

e alocada em quatro formas: propriedade privada, voltada ao lucro, propriedade pública 

estatal, propriedade pública não-estatal e propriedade corporativa que incluía os sindicatos, 

associações de classe e clubes. 

Entretanto, mais tarde, quando Pereira (2006b, p.261) discorre sobre a propriedade 

pública não-estatal, afirma que o capitalismo contemporâneo acolhe não apenas duas, mas três 

formas de propriedade, portanto a propriedade corporativa perdia a existência, e seriam elas: 

“a) propriedade privada, voltada para a realização de lucro (empresa) ou de consumo privado 

(famílias); b) propriedade pública estatal; e c) a propriedade pública não-estatal”. Isso 

evidenciava a dificuldade teórico-conceitual de classificar essas atividades pelo prisma da 

propriedade. 

O excerto abaixo demonstra como se torna complexo pautarmo-nos numa discussão 

sobre os termos público/privado junto à noção de estado: 

 

Estou afirmando, portanto, que o público não se confunde com o estatal. O espaço 

público é mais amplo do que o estatal, uma vez que pode ser estatal ou não-estatal. 

Por outro lado, no âmbito do dever-ser, o estatal é sempre público, mas na prática 

não é: o Estado pré-capitalista era, em última análise, privado, [...] no mundo 

contemporâneo, o público foi conceitualmente separado do privado, [...] É público o 

espaço que é de todos e para todos. É estatal uma forma específica de espaço ou 

propriedade pública: aquela que faz parte do Estado. É privada a propriedade que se 

volta ao lucro ou para o consumo de indivíduos ou grupos (PEREIRA, 1998, p. 236-

237). 
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 Noutro texto, Pereira (2006b, p.261), retoma esse ponto e discorre sobre a “confusão”, 

no sentido do confundir-se, permitir a dúvida, pela identificação dicotômica direito 

público/direito estatal retirando da divisão bipartite do direito (público/privado) a pecha de 

fator de confundimento: “o direito público foi confundido ou identificado com o direito estatal, 

enquanto o direito privado foi entendido como englobando as instituições não-estatais sem 

fins lucrativos, que, na verdade, são públicas”. 

 A seguir Pereira (Id., 2006b, p.261) autoriza-se a ampliar o espaço público, tornando-o 

conceitualmente diferente do estatal, por exclusão: “O espaço público é mais amplo que o 

estatal, já que pode ser estatal e não-estatal”. Essa solução nos distancia da solução da esfera 

social em Hannah (ARENDT, 2009, p.79), criando uma esfera pública maior, aumentando 

ainda mais a dicotomia sociedade civil/Estado, colocando-os na mesma esfera ampliada: a 

pública, estando na esfera privada apenas empresas e famílias que para participar da esfera 

pública teriam que se utilizar de mecanismos não expressos pelo autor. 

Sociedade civil, no contexto da reforma do Estado de 1994, seria conceitualmente o 

espaço público ocupado pela propriedade pública não-estatal, também chamada terceiro setor, 

e pela propriedade corporativa, através das organizações não governamentais de controle 

social, e as Organizações Públicas Não-Estatais (OPNEs). Nesse grupo estariam incluídas as 

“organizações sociais” (PEREIRA, 1998, p.236). 

 Nesse contexto específico, a distinção, estado e sociedade civil toma corpo, pois estão 

em estágios diferentes de coisas, são conceitualmente diferentes e, a mais, estabelece-se 

relação de subordinação entre eles. E, é dessa relação atual, compreendida pela base 

conceitual da reforma administrativa, que se partiu na direção do estudo das Organizações 

Sociais no setor saúde. 

É essencial para o capitalismo a clara separação entre Estado e o mercado; só pode 

existir democracia quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do 

Estado ao mesmo tempo que o controla (PEREIRA, 2006b, p.241). 

 

Se novamente voltarmos às esferas propostas por Arendt referidas anteriormente, 

constataremos que atividades voltadas para provimento de saúde, educação e cultura na época 

clássica, eram inerentes à esfera privada e, na modernidade, vão à social. Portanto, pertencem 

a uma esfera particular e privada e vão a público por uma nova necessidade: a existência da 

esfera social.  
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As atividades alocadas no setor das não exclusivas de Estado, dentro do conceito 

clássico de propriedade, encontram grande complexidade de alocação, por não se 

enquadrarem de maneira consistente e perene. Entretanto, aduzindo às novas necessidades de 

um estado social, portanto um estado com mais funções que a legislativa, judiciária e proteção 

à propriedade do Estado liberal primitivo, Pereira (2006b, p.263) argumenta em favor da 

ampliação da esfera pública como forma de promover mais espaços democráticos 

subordinados ao “direito público ampliado e renovado”, e equacionar a dificuldade 

mencionada. 

 Pereira (2006, p.35) propõe três possibilidades para a alocação dos serviços não 

exclusivos: “ficar sob o controle do Estado, [...] ser privatizados e [...] ser financiados ou 

subsidiados pelo Estado, mas controlados pela sociedade, isto é, ser convertidos em 

organizações públicas não-estatais.”. A estas últimas, o autor sugere que no Brasil levam o 

nome de “Organizações Sociais”. 

 

São duas as principais instituições usadas para implementar essa reforma: no 

domínio das atividades exclusivas, a ideia é criar “agências autônomas” e, no caso 

das atividades não exclusivas, convertê-las em “organizações sociais”. As agências 

autônomas serão plenamente integradas ao Estado e as organizações sociais incluir-

se-ão no setor público não-estatal. Serão organizações não-governamentais 

autorizadas pelo parlamento a receber dotação orçamentária do Estado. O núcleo 

estratégico usará o contrato de gestão como instrumento de controle das atividades 

exclusivas e não-exclusivas. As agências autônomas, no caso das atividades 

exclusivas, e as organizações sociais, no dos serviços não-exclusivos, serão 

descentralizadas (PEREIRA, 2006, p.36). 

 

Vale ressaltar que as formas de descentralização, sejam elas quais forem, quando 

relacionadas ao setor de saúde, a proposta era um deslocamento de responsabilidade sobre 

funções e atividades do setor considerado não essencialmente público pelo projeto de reforma 

administrativa do Estado, ou seja, pertencentes à esfera social advindos da esfera privada, 

para o setor privado ou organizações sociais, as quais se denominam quase públicas 

(OUVERNEY, 2014, p.85), mas que não fazem parte do organograma estrutural do Estado, 

pertencentes à mesma esfera, ou seja, social.  

O que ocorre no nosso entender é que nesse contexto, o Estado, enquanto figura 

reguladora das relações sociais, esteve, gradativamente, retirando a saúde, enquanto 

assistência, da esfera pública, neste caso essencialmente política, ou seja social-pública, para a 
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esfera privada, neste caso das atividades econômicas, espaço produtivo de Boaventura Santos 

(2003, p.125), ou seja, social-privada de Arendt (2009, 79-80).  

Como esse deslocamento ocorre dentro da mesma esfera, instala-se grande dificuldade 

para nós, no contexto atual, classificarmos atividades descentralizadas como públicas ou 

privadas segundo os conceitos clássicos. 

Reside ai o fato da dificuldade jurídica acerca do entendimento entre atividades 

públicas e privadas dentro de uma mesma esfera, a social de Arendt (2009, p.79). O direito, 

então, enquanto campo de conhecimento, fica à mercê das hermenêuticas e exegeses 

epistemológicas de correntes estabelecidas em seu campo de saber que, por vezes, 

compreendem atividades realizadas por esses entes como públicas e, em outras feitas, 

classificam-nas privadas, de acordo com o momento político e hermenêutico hegemônico. 

 

5.3 Organização social na reforma administrativa 

 

“Na Reforma Gerencial em curso no Estado brasileiro, a instituição que 

provavelmente terá maior repercussão é a das organizações sociais” (PEREIRA, 1998, p.235), 

assim se expressava o então gestor do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

ministro Bresser Pereira, ao propor que as atividades dos serviços sociais e científicos que o 

estado presta diretamente sejam repassadas para as entidades públicas não-estatais e entidades 

sem fins lucrativos, instituições estas, alocadas em um setor ao qual se referiu como: terceiro 

setor . 

 Antes de nos determos em pormenores brasileiros acerca das organizações sociais e 

terceiro setor, vamos tentar organizar nossa linha de pensamento, ao menos de maneira 

superficial, para termos uma ideia de como o enunciado “organização social” se compôs na 

história do pensamento. Em Abbagnano (2007, p.912) encontramos dois sentidos para o 

verbete social: 

 

SOCIAL (in. Social; fr. Social; ai. Sozial; it. Sociale). 1. Que pertence à sociedade 

ou tem em vista suas estruturas ou condições. Neste sentido, fala-se em "ação 

Social", "movimento Social", "questão Social". etc. 2. Que diz respeito à análise ou 

ao estudo da sociedade. Neste sentido, fala-se em "economia Social", "psicologia 

Social", etc. Em especial, a expressão ciências Social designa o conjunto das 

disciplinas sociológicas, jurídicas, econômicas e às vezes também a ética e a 

pedagogia. 
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 Sociedade sucintamente abrangeria o campo das chamadas “relações intersubjetivas” 

de comunicação; também a “totalidade de indivíduos”, entre os quais se dão essas relações, e 

“grupo de indivíduos”, onde a reciprocidade dessas relações se dão na forma “condicionada 

ou determinada” (ABBAGNANO, 2007, p.912).  

 Societas, para Arendt (2009, p.31-32), é um termo de origem latina com acepção 

política e indicava “certa aliança entre pessoas para um fim específico”. Para a autora, é 

somente quando o conceito de uma societas generis humani (sociedade da espécie humana) 

que o termo “social” adquire a acepção de “condição humana fundamental”.  

Assim, a atividade humana é condicionada pelo fato de os homens viverem juntos, 

sendo a “ação”, advinda da expressão da autora na vita activa, “a única que não pode sequer 

ser imaginada fora da sociedade dos homens”. O nosso trabalho aceita sociedade proveniente 

do termo social como a aliança entre pessoas para fins específicos mediados pela ação em 

Arendt (id., 2009, p.17). 

Essa ação, dentro da esfera social, encontra-se organizada em sentido e direção, ou 

seja, em sentido e significação dentro de instituições, entes que não se orientam para as 

atividades puras de mercado, ou seja, que não visam lucro. Entretanto, têm sistemas de 

recompensas não e até financeiras, dependendo das necessidades de crescimento, orientadas 

pelas vontades de seus associados.  

Feitas as considerações iniciais, Organizações Sociais, foram assim definidas pelo 

Programa Nacional de Publicização brasileiro, no momento da sua entrada no mundo jurídico, 

pela lei 9.637/1998 como: 

 

[...] pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 

dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos 

requisitos previstos nesta Lei (BRASIL, 1998). 

 

Um dos requisitos era que a entidade objetivasse a finalidade não lucrativa e, em caso 

de obter excedentes, estes não seriam distribuídos aos associados em forma de dividendos, 

sendo os mesmos reaplicados no desenvolvimento das próprias atividades. A tratativa destas 

com o poder público deveria ocorrer por meio do Contrato de Gestão. 
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Art. 5
o [...] entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder 

Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de 

parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas 

relacionadas [...] (BRASIL, 1998). 

 

Mais recentemente, novo diploma jurídico (lei federal nº 13.019/2014) foi sancionado 

a respeito das Organizações Sociais, modificando o diploma legal anterior. O conceito de 

Organização Social não difere do anterior. Nesse novo contexto legal são definidas como: 

 

Art. 2
o
 [...] I - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas 

do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (BRASIL, 2014). 

 

A nova lei das O.S. cria os instrumentos como o termo de colaboração e termo de 

fomento, espécies novas de tratativa entre poder público e O.S. com regras que diferem do 

Contrato de Gestão, tentando adequar essa relação à nova lei de informação e transparência na 

administração pública, tornando a prestação de contas entre estes entes e o poder público mais 

transparentes e disponíveis em sítios conhecidos; outro avanço em relação à lei anterior é a 

previsão de sanções em caso de execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e 

com as normas dessa Lei e da legislação específica (BRASIL, 2014). 

Organizações Sociais na prática, até a promulgação da lei 9.637/1998, eram uma gama 

variada de instituições de direito privado que atuavam, no vácuo ou junto ao Estado em 

situações de caridade, filantropia, mecenato e cidadania, na direção do acesso ao direito, que 

incluía desde entidades beneficentes e assistenciais a organizações religiosas e políticas de 

caráter partidário. Essa atuação já se dava por meio de outros instrumentos, entre eles o 

convênio. 

A reforma brasileira do aparelho do Estado, de viés Neoliberal, tenta, através desse 

movimento, captar essas instituições e seus quadros, especializados num tipo de ação invisível 

à burocracia, para prestarem serviços de responsabilidade do Estado em troca de fomento e 

investimento.  

Precificaram, do ponto de vista da tangibilidade e intangibilidade do capital, 

(GREMAUD et al, 2007, p.19), atividades que já eram produtivas, do ponto de vista social, 
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utilizando, como se viu antes, o conceito de externalidades advindo da economia. Neste caso 

o Estado procura agir como o grande “empresário” do Social. 

Essa relação nem sempre é virtuosa e, como todo processo, há falhas, muitas das vezes 

sem possibilidades de correção para serem administradas. Desde a decisão política na direção 

dessa nova institucionalidade em saúde, como tendência no Brasil, que alguns autores alertam 

quanto aos cuidados com a manutenção do sistema OSS/SUS (IBAÑEZ ET AL, 2001), por 

entenderem que nessa relação, há espaço para o desequilíbrio entre receita, despesa e 

investimentos.  

Outro alerta vai na direção de que, apesar de exigidos em lei processos democráticos, 

muitas vezes a cultura das OSS, enraizada na natureza privada da coisa, adquire viés 

centralizador para a garantia da própria autonomia, incompatível com os objetivos e valores 

do SUS (Id., 2001). 

Outros temores se traduzem nas garantias do acesso aos serviços de saúde e na atuação 

do controle social, por esses respectivos temas não se apresentarem nos estudos como 

preocupações efetivas das OSS (CARNEIRO JUNIOR; ELIAS, 2006). Destacamos que foi 

apontada como sendo problemática a rotatividade de profissionais nas OSS. A não fixação de 

funcionários é um sinal negativo para a precarização do trabalho em saúde (BARBOSA; 

ELIAS 2010).  

Contreiras e Matta estudando a privatização do setor saúde na cidade de São Paulo, 

como primeiro resultado do estudo constataram que a forma de ajuste por meio de convênio 

ainda persistia nas relações do poder público paulista com os entes privados prestadores de 

serviço no setor saúde, mesmo depois de uma lei regulamentar à qualificação das 

Organizações Sociais no município, no ano de 2006: 

 

[...] grande parte dos ajustes regulando a privatização da gestão não eram contratos 

de gestão, mas convênios [...] Esses convênios reconfigurados se igualam aos 

contratos de gestão das OS em seu aspecto fundamental e inovador, a delegação da 

gestão de equipamento público ao setor privado. [...] Como as entidades não podem, 

tecnicamente, ser chamadas de OS quando gerindo por meio de convênio, foi 

proposto o termo “entidades conveniadas OS símiles” (CONTREIRAS; MATTA, 

2015, p.288). 
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5.4 Considerações finais 

 

 As Organizações Sociais são instituições alçadas e colocadas em evidência num 

processo de transformação, não apenas de Estado, mas do modo de produzir capitalista. 

Assim, modificar o modo de fazer do Estado ou repassar suas responsabilidades, são parte de 

um ajuste que vai além do Estado, em direção das necessidades do Mercado. 

 A dicotomia público/privado não consegue abarcar a gama de instituições 

genericamente denominadas Organizações Sociais por operar numa lógica do ponto de vista 

da propriedade. A esfera social de Arendt junta componentes da esfera privada e pública 

clássica e pode, com esforço intelectual, compreender esse conjunto de instituições que ficam 

no limbo entre fins públicos e/ou sociais e gestão privada. 

 A propriedade em geral, pode, perfeitamente, ser socializada pelos proprietários, 

segundo seus objetivos, sem para isso necessitar da intervenção do Estado. A Organização 

Social opera nessa lógica. É a solução que fluiu na direção Neoliberal para que o Estado 

pudesse equacionar o estado mínimo com as funções que havia acumulado com a 

transformação da esfera pública moderna.  

Imbuído dessa consciência, o Estado reformador de 1995 adota o discurso da 

racionalização dos custos, redução de gastos e produtivismo para justificar a outorga, por 

vezes doação de bens públicos à inciativa privada, primeiramente à sem fins lucrativos, para 

depois permitir-se às com fins lucrativos, por meio do regime de parcerias público-privadas.  

A criação da tipologia propriedade pública não estatal fugindo da dicotomia 

público/privado foi uma forma de flexibilização às regras burocráticas, necessária na visão 

dos reformadores, para conter o avanço patrimonialista sobre a administração pública 

brasileira. Contudo o Estado continuou repassando bens e serviços públicos sociais para 

exploração comercial. 

Na nossa maneira de compreender, esse arranjo de corte neoliberal, criou um 

imbróglio jurídico difícil de ser resolvido, pois a direção institucional do nosso contrato é 

liberal e a propriedade privada, sendo o conceito de valor privado diferente do público e, em 

muitos casos, antagônico.  

Portanto, em nível de aparência, mostra-se natural, que parte dessa relação entre estado 

e OSS, em muitos casos escapem dos ditames legais por falta de previsão ou vácuo 
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legislativo. E, por vezes, ocorram ações de forma consensual entre agentes de Estado e 

diretores das OSS que fujam ao estado do bem e interesses públicos reais, pela disparidades 

dos valores envolvidos nessa relação, e o enraizamento desses agentes [Estado e OSS] no 

modo de ser no mundo liberal. 
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6 CAPÍTULO 3 - A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE E REGIONALIZAÇÃO NO 

CEARÁ: ESTADO ATUAL. 

 

6.1 Introdução 

 

O processo de regionalização brasileira atual se iniciou com o Movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira, de cunho social e político, e se verifica até os dias atuais. Seu marco legal 

surge no período da redemocratização, com fundamento no artigo 196 da constituição federal, 

promulgada em outubro de 1988 (CF/1988): “A saúde é direito de todos e dever do Estado” 

(BRASIL, 2013, p.116).  

Para realizar tal fundamento, a CF/1988 conceitua, no seu artigo 198, o que hoje 

conhecemos por SUS, como viabilizador desse projeto, e, logo a seguir, nesse mesmo 

dispositivo, prescreve uma diretriz básica que é a: “descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo”. Com esse enunciado está posto a base legal e política para o 

movimento da regionalização em saúde. 

Assim, o Estado brasileiro concebia através desse dispositivo legal a autorização para 

que, a partir da promulgação da nova carta política, as responsabilidades fossem deslocadas 

do nível central aos níveis locais, movimento este, incialmente entendido como 

municipalização (OUVERNEY, 2014, p.81). Um instrumento também político, pois, esse 

novo arranjo teria que ser discutido e pactuado e rearranjado segundo os novos interesses 

locais e centrais. 

Outro marco importante foi a edição da lei 8080/90, também advinda da intensa luta 

política em saúde travada à época. Nela, aquilo que era diretriz na CF/1988 é alçada ao status 

de princípio do SUS e prescrita da seguinte forma: 

 

Art. 7º [...] 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; [...] (BRASIL, 1990) 

 

A descentralização ganha o qualificativo “político-administrativa”, o que dá a ela 

autonomias para escolha de gestores e administradores, que, complementada pela alínea “a” 

conjectura-se a ênfase no movimento da responsabilização municipal desse projeto, portanto, 

gestão e administração em nível de esfera mais próxima ao usuário.  
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Para que a alínea “b” da referida lei pudesse ser contemplada, segue-se um longo 

processo político de negociação e criação de institucionalidades dentro do SUS, que incluem 

as Normas Operacionais Básicas e seus pisos da atenção básica (NOB 1991, 1992, 1993 e 

1996), a Norma de Assistência à Saúde (NOAS-2000), os pactos pela saúde (2006; 2011, (...)), 

culminando com o decreto 7.508/2011, que regulamenta e instrumentaliza, do ponto de vista 

legal, as regiões de saúde no País. 

 

Afirma-se [...] que a regionalização em saúde nos estados brasileiros é dependente 

do contexto mais geral proveniente da política – uma dada institucionalidade da 

política social e da própria regionalização -, bem como é influenciada pelas 

características específicas da implementação a nível estadual [...] e, ainda, pelos 

rumos ou a direção que se deseja imprimir ao processo [...] (VIANA; LIMA, 2001b, 

p. 19). 

 

Institucionalidades, nesse ponto, são: primeiramente apropriadas como termo, 

sociologicamente derivado de instituição e entendidas como advindas de associativismo com 

ordens constituídas à base e produto da razão. Todas as pessoas, independente de terem ou 

não aderido aos estatutos, estarão sob a vigência dessas ordens, mesmo contra a vontade. São, 

portanto, ordens impostas (WEBER, 1991, p.32). 

Em saúde, setor de inserção do nosso trabalho, nos referenciaremos pelas 

institucionalidades abordadas por Viana (2011a, p.27), que, se detendo na recente história 

democrática brasileira a partir da nova carta política (CF/1988) consegue visualizar três cortes 

na política social: “liberal que cobre o primeiro e segundo governos do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995/2002), outra de transição (2003/2006), e, finalmente, uma 

neodesenvolvimentista no seu segundo mandato (2007/2010)”. 

Viana e Lima (2001b, p.11) afirmam que no continente europeu ocidental e americano 

de cultura latina “a descentralização foi um fenômeno marcante dos processos de reforma dos 

Estados Nacionais”, que teve seu início no final da década de 1970.  

O Brasil, país membro dos países de cultura latina, insere-se oficialmente neste 

contexto de reformas, principalmente, a partir da metade da década de 1990, com a criação do 

ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, capitaneado pelo Sr. Luiz Carlos 

Bresser Pereira. 

Regionalização, para efeito deste trabalho, alia-se à compreensão externada por Viana 

e Lima. (2011b, p.12) onde esse processo é compreendido como político e em curso, dinâmico, 
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envolvendo uma gama de atores sociais, redistribuição de poder e o estabelecimento de 

relações nas diferentes esferas, com o objetivo comum de dar movimento a uma rede de ações 

e serviços de forma integral. 

 

Processo político que envolve mudanças na distribuição de poder e o 

estabelecimento de um sistema de inter-relações entre diferentes atores sociais 

(governos, organizações públicas e privadas, cidadãos) no espaço geográfico. Inclui, 

ainda, a formulação e implementação de estratégias instrumentos de planejamento, 

integração, gestão, regulação e financiamento de uma rede de ações e serviços no 

território (Id., 2011b, p.12). 

 

Na saúde, enquanto setor, explicam as autoras, região geográfica, lócus de ocorrência 

do processo de regionalização, possui dois sentidos: base territorial de uma rede de atenção 

integral à saúde e espaços “vinculados à condução político-administrativa do sistema de ações 

e serviços de saúde no território”.  

Portanto, isso coloca a região geográfica como local privilegiado para que as inter-

relações entre os “processos de incorporação tecnológica”, “qualificação e alocação de 

recursos”, sejam humanos ou materiais, na busca da “autossuficiência” sistêmica do SUS em 

“áreas específicas” (VIANA; LIMA, 2011b, p.13) ocorram através de seus agentes políticos, 

aqui inclusas as instâncias de controle social e administrativos, das quais fazem parte os 

executivos locais. 

Com esta compreensão, espera-se uma não linearidade na ocorrência da regionalização 

em saúde pelo espaço geográfico brasileiro, pois as decisões dependem de um entendimento 

eminentemente de cunho político no sentido da negociação e abrangem realidades distintas. 

Contudo, esse traço não será explorado por nós, haja vista que vamos falar especificamente da 

inserção de OSS no processo de Regionalização Cearense. 

 

No Brasil, a necessidade da negociação e formação de acordos entre as esferas de 

governo é tensionada pelo grande número de entes envolvidos e pelas baixas 

condições institucionais de municípios e estados, igualmente responsabilizados pela 

atenção à saúde. [...] Além disso, a falta de um planejamento regional das estratégias 

de descentralização da política de saúde comprometeu sua adequação às múltiplas 

realidades que se apresentam no território brasileiro. (VIANA; LIMA, 2011b, p.16). 
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6.2 Municipalização: 1ª fase da regionalização brasileira 

Municipalização, numa primeira aproximação sobre o processo da Regionalização da 

saúde brasileira, seria o aumento da participação de estados e municípios, de forma mais 

incisiva, na gestão local das políticas de saúde que se deu de maneira paulatina, crescente, por 

vezes interrompida e tutelada pelo poder Central (União), aqui representado pelo Ministério 

da Saúde (MS).  

O objetivo desse movimento, conhecido como descentralização, era a promoção de 

mudanças, com grande poder de consolidação, que modificasse significantemente o “arranjo 

federativo de organização, gestão e financiamento do SUS”, transformando um sistema que 

gerenciava um volume muito grande de recursos e unidades de saúde, concentrado sob a 

responsabilidade da União em outro no qual municípios, com apoio dos Estados, assumissem 

esse grande conjunto de responsabilidades (OUVERNEY, 2014, p.81). 

O autor alerta que, apesar da nossa percepção empírica apontar na direção de um 

movimento geral e crescente, a literatura especializada do setor saúde aponta no sentido de 

que essa transformação se dá de forma heterogênea: primeiramente, o descompasso entre os 

tempos da criação e viabilização dos marcos legal, financeiro e gerencial da implantação do 

SUS, devido aos períodos de incertezas e adversidades impostos por um contexto de 

esgotamento do chamado modelo desenvolvimentista, a reforma do Estado e a prioridade 

dada à estabilização monetária, na agenda macroeconômica (Id., 2014, p. 81). 

Segundo, não ocorrência de automação e regularidade na transferência de poder, 

atribuições e recursos, contrariando disposições constitucionais nessa direção. A 

descentralização se deu por ondas de adesão e apenas no final da década de 1990 se 

estabeleceu por todo o território brasileiro.  

Terceiro, A natureza simétrica do federalismo brasileiro não impediu que o processo 

descentralizador na saúde ocorresse de forma assimétrica e, incialmente se desenvolvesse com 

mais intensidade em um conjunto de estados e municípios dotados de estruturas, recursos e 

capacidade gerencial acima da média brasileira (Ibid., p. 81).  

A descentralização no sentido da municipalização, para efeito deste tópico, numa 

primeira abordagem, com ênfase em processos que envolvem transferências de poder de 

decisão e gestão do governo central para instituições ligadas e ele, é assim definida por 

Ouverney: 



 

106 

 

 

[...] conjunto de modalidades de transferências das funções de planejamento, tomada 

de decisão ou gestão do governo central e suas agências para unidades 

hierarquicamente subordinadas ao governo central, organizações locais, agências 

regionais, autoridades funcionalmente especializadas, organizações não 

governamentais ou instituições privadas (OUVERNEY, 2014, p.85). 

 

Desse modo, a descentralização, apresenta quatro tipos ideais capazes de oferecer 

referencial com consistência para dimensionar tanto o padrão de inserção do governo central, 

quanto a composição público-privada no processo: desconcentração, transferência de 

autoridade e responsabilidade administrativa dentro do próprio governo central; delegação, 

transferência de funções para autoridades regionais ou locais, organizações paraestatais ou 

unidades especiais de implementação de projetos e; devolução, transferência de funções e 

capacidade para tomada de decisões do governo central para autoridades locais e regionais e 

transferência para instituições não governamentais (privatização) (OUVERNEY, 2014, p.85). 

Noutra abordagem, apontada pelo autor como sendo de natureza policêntrica, a 

redistribuição de poderes, descentralização, se dá de uma forma mais ampla, envolvendo os 

vários entes federativos e variadas instituições, assim definido como: 

 

Um processo multidimensional de natureza fiscal, administrativa e política, 

caracterizado pela transformação de um arranjo unitário ou monolítico de exercício 

de responsabilidades (atribuições), capacidade decisória e gestão de recursos (físicos, 

humanos, financeiros, etc.), em geral representado pela União (ou uma de suas 

agências), em outros arranjos de natureza policêntrica, caracterizados por graus 

variados de combinação entre autonomia e regulação entre um centro e os demais 

núcleos interdependentes regionais e/ou locais (OUVERNEY, 2014, p.85 Apud 

FALLETI, 2005; RODDEN, 2005). 

 

No período que vai de 1990 a 2001 foram implantadas várias estratégias de 

descentralização, conhecidas como normas operacionais básicas. Ouverney (2014, p.89) faz 

uma análise dessas normas com base em seis aspectos que o autor destaca como fundamentais: 

orientação federativa, divisão de competências federativas, natureza dos instrumentos de 

descentralização, estratégia de coordenação regional, requisitos de adesão à estratégia de 

descentralização e modelo de transferências financeiras intergovernamentais. 

A pequena síntese que vamos trazer como instrução deste trabalho sobre tais normas 

obedece ao esquema gestado pelo autor, acima referenciado (OUVERNEY, 2014, p. 89-117), 

por compreendermos que neste sentido conseguiremos expressar o que significou cada 

estratégia em relação ao movimento da municipalização da saúde brasileira. 
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A NOB-91 ficou conhecida como a municipalização tutelada vigente entre os anos de 

1991 e 1992. Primeiramente, tinha-se um contexto político desfavorável à descentralização 

pelo posicionamento do governo do Presidente Collor seguir direção oposta. A evidência disto 

pode ser percebida durante o processo de aprovação das leis orgânicas da Saúde (leis federais 

nº 8.080/90 e 8.142/90). 

A orientação federativa dava a União a responsabilidade pela formulação e 

planejamento, e a estados e municípios a prestação dos serviços de saúde. O processo 

centralizou-se no ministério da saúde (MS) e a condução das transferências de recursos coube 

ao instinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Os 

recursos, em sua grande maioria, viriam da união; municípios ficariam responsáveis pela 

provisão dos serviços de saúde, e aos estados restaria um papel de subsidiários. 

Em relação à divisão federativa de competências, havia uma posição externada pelo 

governo central, de que estados e municípios não detinham capacidade satisfatória para ter 

autonomia na gestão de políticas de saúde. Portanto, não houve definição de um escopo de 

divisão de funções para políticas públicas nas três esferas, focando-se mais detalhadamente 

nos aspectos de natureza operacional. 

Quanto à natureza dos instrumentos de descentralização, optou-se pelos convênios 

firmados entre INAMPS, estados e municípios. Para acompanhamento e controle do volume 

de produção das ações e serviços de saúde, criou-se o Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SIA/SUS) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS). Com a intenção de se 

construir um fórum que possibilitasse consensos federativos no SUS, ocorre em julho de 1991 

a instituição da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) por meio de portaria ministerial do 

Ministério da Saúde (MS). 

Quanto à estratégia de coordenação regional, a NOB 91 eximiu-se de defini-la. Os 

fluxos financeiros aos consórcios municipais eram regulados pelo INAMPS. E, Estados 

possuíam algumas prerrogativas de natureza operacional, tais como: distribuição de AIH, 

repasse de recursos de investimento e consolidação de planos municipais de saúde. 

Os requisitos de adesão à estratégia de descentralização da NOB-91 eram: a 

implantação de conselho municipal de saúde, fundo municipal de saúde e comissão para 

definir o plano de carreira dos servidores na saúde; elaboração do plano municipal de saúde, 
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da programação e orçamentação da saúde (PROS) e do relatório de gestão em saúde e; 

definição dos recursos de contrapartida que tinha como meta 10% do orçamento municipal. 

O modelo de transferências financeiras intergovernamentais contemplava a estrutura 

centralizada coordenada pelo INAMPS. O pagamento por produção direta ao prestador de 

serviços foi a base das transferências financeiras adotadas pela NOB-91, que adotava critérios 

diferenciados para a alocação de recursos nos setores de cobertura ambulatorial, atenção 

hospitalar, investimento nas instalações existentes e de estímulo à municipalização. 

 

Atenção Ambulatorial [...] os prestadores públicos, privados e filantrópicos passaram 

a ser remunerados diretamente pelo sistema de cobertura ambulatorial e os 

montantes repassados a estados e municípios teriam como base o valor da Unidade 

de Cobertura Ambulatorial – lista de a. Atenção hospitalar [...] A secretaria Estadual 

de Saúde (SES) repassaria, mensalmente, [...] um duodécimo do volume de AIH 

equivalente a 8% das respectivas populações. Os 2% restantes seriam retidos em um 

fundo estadual de compensações de demanda. Investimento em rede: os recursos 

para investimento (denominado Unidade de Capacitação de Rede (UCR), [...] 

percentual escalonado de 1% a 5% do total de recursos recebidos para cobertura 

ambulatorial) ficaram restritos à modernização tecnológica dos equipamentos das 

unidades já existentes da [rede] pública estadual ou municipal e seriam gerenciados 

pela SES. Incentivos a municipalização [...] os municípios [...] “municipalizados 

dentro da norma” receberiam um adicional de 5% sobre o valor total da cobertura 

ambulatorial, como fator de Estímulo à Descentralização (FEM). [...] Os municípios 

com rede de menor complexidade custeariam os procedimentos ofertados pelos 

municípios de referência [municípios polo]. Caberiam ao INAMPS reter os valores e 

transferi-los [...]. A relação do INAMPS com os consórcios seria estabelecida 

também por meio de convênios (OUVERNEY, 2014, p.93-94 Apud INAMPS ,1991). 

 

A NOB-93, que vigeu entre os anos de 1993 a 1995, foi o início da transição efetiva 

para o movimento da municipalização. A produção de um contexto político favorável à 

implantação do SUS contou com o processo de impeachment do Presidente Collor, 

coincidente com a rearticulação do movimento da Reforma Sanitária em torno da bandeira da 

defesa efetiva da implantação do SUS, enquanto sistema, descentralização de recursos e 

autonomia da gestão para os entes estaduais e municipais e os debates realizados na IX 

Conferência Nacional de Saúde.  

 Como fatores de favorecimento ao processo descentralizador em saúde podem ser 

citados: extinção do INAMPS, reorganização do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e criação do 

Sistema Nacional de Auditoria (SNA). Desfavorecendo o processo, a extinção de aportes 

financeiros provenientes do Ministério da Previdência Social em 1993. Este último trouxe 
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desestabilidade e insegurança aos estados e municípios quanto à capacidade de assumirem a 

gestão do SUS. 

A orientação federativa dava a estados e municípios a responsabilidade pela condução 

da política de saúde em seu território. O processo descentralizou-se do Ministério da Saúde 

(MS), conferindo a este, enquanto União, uma função de regulação sistêmica compartilhada 

com Estados e Municípios por meio de governança a nível nacional tripartite. A participação e 

autonomia de estados e municípios ampliaram-se assimetricamente de acordo com suas 

capacidades operacionais e tamanho de redes de serviços de saúde. 

Em relação à divisão federativa de competências, houve uma mudança expressiva 

comparada a NOB-91. O centro decisório das políticas de saúde passou a ser negociado entre 

União, estados e municípios no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) com 

representação paritária do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), entidade 

representativa dos estados e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS), entidade representante dos municípios.  

No âmbito estadual as Comissões Intergestores Bipartite (CIB) representaram os 

fóruns de grande relevância para a condução operacional da descentralização. O Conselho 

Estadual de Saúde (CES) e as CIT responsabilizar-se-iam pela resolução de divergências não 

solucionadas pela CIB e, em caso de persistência da contenda, o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) seria a instância maior de resolução no âmbito administrativo. 

Incipiente, parcial e semiplena eram as modalidades correspondentes aos níveis de 

responsabilidades e autonomias gerenciais e financeiras a que os municípios podiam habilitar-

se nessa nova construção do SUS, sendo que nos dois primeiros níveis os municípios ainda 

dependiam da intermediação do estado para o repasse de recursos, enquanto no último os 

municípios recebiam os repasses diretamente, ou seja, fundo a fundo. 

A NOB-93 Não estabeleceu qualquer estratégia de indução a arranjos regionalizados 

em saúde. Esperava-se que a regionalização, e aqui ela ganha contexto específico, não apenas 

descentralização administrativa, ocorresse de maneira voluntária e consorciada de acordo com 

as características geográficas e perfis de oferta dos municípios interessados tendo como 

objetivo uma aproximação afim da diversidade regional brasileira. 

Mesmo sem determinar uma estratégia de coordenação regional, da habilitação dos 

Estados através das suas Secretarias Estaduais de Saúde (SES) dependia o nível de autonomia 
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para realizar a coordenação regional da política de saúde de cada ente, ficando na dependência 

de comprovarem junto a CIT, capacidade técnica e gerencial para atingir os níveis parcial e 

semipleno. Ao contrário, o nível incipiente propiciava pouca autonomia e prerrogativas para 

exercer a coordenação regional, ainda dependente do nível central.  

Quanto à natureza dos instrumentos de descentralização, opta-se por um leque que 

articulam instâncias de pactuação política – CIT/CIB: as denominadas portarias de adesão 

pela condição de gestão, o aperfeiçoamento e criação de sistemas de informações para 

acompanhamento e controle da produção de serviços, os relatórios de gestão e os incentivos 

financeiros vinculados aos requisitos específicos de cada condição de gestão. 

Os requisitos de adesão comuns, independente da condição da habilitação, à estratégia 

de descentralização da NOB-93 eram: comprovação do funcionamento regular dos conselhos 

e fundos municipais de saúde, realizar a incorporação das unidades ambulatoriais estaduais e 

federais existentes em seu território, dispor de profissional médico próprio para emissão de 

AIH, demonstrar capacidade técnica para a programação e acompanhamento da produção de 

serviços de saúde e a manutenção de registro de dados e informações epidemiológicas e de 

vigilância sanitária. 

As exigências para municípios habilitarem-se à condição parcial eram acrescidas da 

apresentação à CIB da comprovação da existência de comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e da aplicação da contrapartida de recursos do tesouro 

municipal. Adida a essas condições exigia-se a elaboração de plano de saúde e relatório de 

gestão com atualização anual. 

Para a condição semiplena os municípios deveriam apresentar à CIB, termo de 

compromisso aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), contendo metas e 

indicadores de resultados a serem cumpridas anualmente, assim como manter os sistemas de 

informação SIA/SUS e SIH/SUS devidamente atualizados. Para estados atuarem na gestão do 

SUS, os requisitos seguiam padrão semelhante aos dos municípios, alguns acréscimos 

diferenciavam, tal como a exigência do funcionamento da CIB. 

O modelo de transferências financeiras intergovernamentais manteve parte 

significativa do modelo de alocação de recursos e da metodologia de cálculo relativa aos 

montantes a serem dotados pelos estados e municípios na NOB-91. Entretanto, houve uma 

sensível mudança na modalidade de transferência de recursos. 
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Atenção Ambulatorial [...] montantes de recursos a serem transferidos era 

dimensionado com base em um valor monetário per capita, a UCA, calculado de 

forma específica por estado, de acordo com um conjunto de critérios, que abrangiam 

população, capacidade instalada, complexidade da rede, desempenho da auditoria 

estadual do ano anterior. Os valores específicos de cada estado multiplicados pela 

respectiva população resultando no total estadual de Recursos para Cobertura 

Ambulatorial (RCA). Atenção hospitalar [...] fundamentada em um quantitativo de 

AIH (correspondente a 10% da população total do estado) que seria multiplicado 

pelo valor médio histórico das AIH emitidas pelo estado no período de janeiro a 

dezembro de 1992. Incentivos a municipalização [...] contando com duas 

modalidades de transferência específica para tal: o Fator de Apoio ao Estado (FAE) e 

o Fator de Apoio ao Município (FAM) [...] correspondiam a 5% do valor das 

transferências para cobertura ambulatorial calculada para cada estado [...] Recursos 

para investimentos [...] a NOB-93 também previa transferência para investimentos 

na rede de serviços. [...] prioritariamente para os estados habilitados nas 

modalidades de gestão parcial ou semiplena [...] a alocação ocorreria de acordo com 

o previsto no Plano Nacional de Prioridades de Investimento [...] elaborado com 

base nos respectivos planos municipais e estaduais [...] gerenciamento [...] a cargo 

das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) [...] (OUVERNEY, 2014, p.99-101). 

 

A NOB-96, que vigorou entre os anos de 1996 e 2000 foi a consolidação da plena 

responsabilização municipal. Nesse período a participação de estados e municípios brasileiros 

abrangia todas as nuances da política de saúde através da integração pela CIT. A 

descentralização era a realidade nacional. Num plano institucional de governança nacional, 

correspondia ao primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde, a 

descentralização foi tomada como direção de governo através do processo de reconfiguração 

do Estado. 

 A orientação federativa era de cunho municipalista. Neste contexto, União e estados 

atuavam mais claramente na função de suporte organizacional, gerencial e financeiro, 

enquanto a municipalização ficava com o grosso da política de saúde: planejamento e 

execução da assistência e consolidação da vigilância em saúde de base municipal.  

Entretanto, apesar de sentido local, o texto da NOB-96 já trazia a semente da 

integração regional, pensando no fundamento da integralidade do acesso e da assistência à 

saúde, que para muitos municípios, devido a tamanho e importâncias federativas de suas 

economias, tornava-se tarefa impossível promovê-la a seus munícipes.  

Em relação à divisão federativa de competências, a direção tomada foi a de que o 

gestor municipal do SUS deveria buscar a responsabilização plena pela atenção integral dos 

cidadãos de seu município. Para tal, estavam disponíveis na NOB-96 duas modalidades de 
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adesão: Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) e Gestão Plena do Sistema Municipal 

(GPSM). 

Na modalidade GPAB o município responsabilizava-se pelo primeiro nível de acesso e 

utilização dos serviços de saúde, o provimento de ações e saúde e maior complexidade seriam 

realizados em municípios adjacentes com maior capacidade estrutural de assistência. Na 

GPSM, os municípios responsabilizar-se-iam integralmente por seus munícipes. Estava 

plantado o germe da preparação para que esses últimos municípios exercessem, num futuro 

breve, o papel de polos regionais de oferta de serviços em saúde. 

A NOB-96, das três, foi a primeira a estabelecer, explicitamente, estratégia de indução 

a arranjos regionalizados em saúde. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) foi o 

instrumento de natureza gerencial introduzido que tinha a finalidade de formalizar as 

negociações de natureza consensual, entre gestões municipais mediadas pela gestão estadual.  

A ideia básica estava posta sobre o entendimento de que o processo político de 

articulação intermunicipal se daria na direção da conjunção de esforços em prol de sanar os 

vazios de oferta de serviços de saúde. A responsabilidade pela PPI estaria regionalmente por 

conta das SES e a periodicidade seria anual. 

Quanto à natureza dos instrumentos de descentralização, a NOB-96 utiliza o escopo de 

instrumentos e dispositivos utilizados pela NOB-93, buscando, entretanto, aperfeiçoá-los e 

adaptá-los de acordo com o novo contexto. 

Os requisitos de habilitação comuns (GPAB-GPSM) à estratégia de descentralização 

da NOB-96 eram comprovação do: funcionamento dos conselhos e fundos municipais de 

saúde, elaboração do plano municipal de saúde, capacidade técnica e administrativa 

(contratação, pagamento, controle e auditoria), volume de gastos do ano anterior e, além da 

previsão, a dotação do seguinte, capacidade de ações de vigilância epidemiológica e PPI do 

estado implementada.  

Especificamente para entes municipais candidatos a GPSM: apresentação do relatório 

de gestão do último ano com aprovação do respectivo conselho, comprovação da capacidade 

da lista de procedimentos inclusos no Piso da Atenção Básica (PAB) acrescido de apoio 

diagnóstico em patologia clínica e radiologia básica e estrutura para realizar ações relativas ao 

Serviço Nacional de Auditoria (SNA). 
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Para estados, exigências comuns para habilitação eram: comprovação do 

funcionamento da CIB, elaboração da PPI ambulatorial, hospitalar e de alto custo e do 

componente estadual do SNA, além disso, 60% dos municípios habilitados pela NOB-96 e 

dispor de 30% do Teto Financeiro da Assistência (TFA) alocados para as transferências 

regulares e automáticas para os municípios. 

Para a condição plena estadual adicionava-se comprovar a operacionalização de 

mecanismos de controle de serviços ambulatoriais e hospitalares, tais como, centrais de 

controle de leitos e marcação de consultas, a habilitação dos municípios pela NOB-96 deveria 

estar em torno de 80% e valor de TFA de 30% comprometido. 

O modelo de transferências financeiras intergovernamentais manteve parte 

significativa dos fundamentos implementados pela NOB-93. As inovações foram introduzidas 

na própria sistemática de composição e organização global das transferências no SUS. 

 

Custeio das ações de assistência Ambulatorial e Hospitalar [...] configurava o teto 

financeiro global [...] era definido com base na PPI. [...] em cada uma das três 

esferas, [...] era composto pela soma dos tetos financeiros da assistência, da 

vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica e controle de doenças. [...] na 

modalidade [...] “fundo a fundo” [...] era composto pelos montantes relativos ao Piso 

da Atenção Básica (PAB) -, Assistência de Média e Alta Complexidade e do Fundo 

de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). (OUVERNEY, 2014, p.108). 

 

 Vale ressaltar que o PAB foi uma das inovações introduzidas pela NOB-96, 

compunha-se de uma parte fixa, PAB fixo, e outra variável, PAB variável, relacionada às 

ações básicas de vigilância sanitária, ao Programa de Combate às Carências Nutricionais 

(PCCN), incentivo ao programa de assistência farmacêutica básica, incentivo ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e ao Programa de Saúde da Família (PSF), além do 

incentivo à descentralização das unidades assistenciais da Fundação Nacional de Saúde. 

 As NOB, muitas vezes restritivas à criatividade gestora, por vincularem financiamento 

às condições de habilitação, cumpriram seu papel descentralizador. Em 2001 eram poucos os 

municípios não habilitados em uma das duas modalidades, sendo 4.952 em GPAB e 564 em 

GPSM (OUVERNEY, 2014, p.113). Havia, entretanto, todo um contexto nacional justificativo 

para que os processos de formulação destas normas tenham ocorrido da forma como foram de 

acordo com excerto abaixo: 

[...] considerando as condições adversas do contexto caracterizado por grandes 

assimetrias regionais e locais de desenvolvimento, recursos e capacidade de gestão, 
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uma tradição centralizadora e de baixa inserção dos governos locais, uma orientação 

política neoliberal, uma política econômica voltada para a estabilização monetária e 

o equilíbrio fiscal, conflitos federativos por investimentos (guerra fiscal) e a 

coexistência com um sistema privado subsidiado por incentivos fiscais, entre outros 

(OUVERNEY, 2014, p.116-117). 

. 

6.3 NOAS: em direção à efetivação da Regionalização do SUS 

 

Quando se inicia o quarto ciclo de descentralização - 2000/2001- com a edição da 

Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) (LIMA; VIANA, 2011b, p.47), há uma 

ênfase no processo de regionalização no SUS. No planejamento estadual, ocorre a instituição 

do Plano Diretor de Regionalização (PDR), vinculado ao Plano Diretor de Investimento (PDI) 

o que fortalecia os mecanismos propostos para a Programação PPI. 

 É necessário, antes de prosseguirmos dialogando com os autores do campo, 

colocarmo-nos na posição daqueles que defendem grandes avanços e sucesso da 

descentralização na saúde, enquanto processo descentralizador político-administrativo. Nesse 

momento, tínhamos no país institucionalidades descentralizadas, a exemplo de Conselhos e 

Comissões Intergestores, funcionando e obtendo vitórias no setor saúde. O próximo passo e, 

por isso mesmo o mais difícil, seria aliar essa descentralização obtida, à financeira e fiscal. 

Partindo desse ponto, o caminho estava pavimentado para a proposição, em 2006, com 

revisão, repactuação em 2011 e revisões posteriores, do Pacto pela Saúde. Dentro da esfera 

federativa o pacto vem reforçar a ênfase na região de saúde, acabando por defini-la e 

retomando a regionalização como eixo central da estratégia de gestão compartilhada do SUS 

(LIMA; VIANA, 2011b, p. 47).  

Nesse momento histórico para o setor saúde surge como ideia a assinatura de um 

acordo entre gestores, denominado Termo de Compromisso de Gestão (TCG), embrião do 

Contrato Organizativo da Ação Pública na Saúde (COAP), conteúdo posto no decreto 

regulamentador nº 7.508/2011, que tratava das responsabilidades, objetivos e metas acordados 

associados a indicadores de monitoramento, isso, em substituição aos processos de habilitação 

previstos nas NOAS. Em 2009, foi criado um instrumento de institucionalidade para 

incentivar a negociação e cooperação intergovernamental por meio dos Colegiados de Gestão 

Regional (CGR) (BRASIL, 2009; LIMA; VIANA, 2011b, p.49). 
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6.4 A regionalização no Ceará: breve histórico 

 

 A inspiração para a Regionalização em saúde no Brasil nasce da figura do 

“benchmarking” sobre a reorganização dos serviços médicos da Inglaterra, que se deu pela 

organização em redes, com centros de saúde primários, secundários e hospitais de ensino 

(ALBUQUERQUE; MELLO; LOZZI, 2011; PEREIRA, 1998; Id., 2006) e do modelo norte-

americano dos centros de saúde distritais e da organização regional dos serviços assistenciais 

(ALBUQUERQUE; MELLO; LOZZI, 2011, p. 118 Apud BARRETO; FONTENELE, 1935). 

 Qualquer processo descentralizador, ou mesmo desconcentrador da máquina pública, 

necessita de apoio, principalmente, político. É necessário que a classe hegemônica aproprie-se, 

mesmo que parcialmente, da ideia, e queira promovê-la. O Ceará, com sua capital Fortaleza, 

desde sempre foi um exemplo contraditório de medição entre forças conservadoras e 

progressistas.  

 Seu interior, as regiões do sertão cearense, tenderam historicamente ao 

conservadorismo e clientelismo, em hipótese, pelas condições socioeconômicas históricas de 

formação. A dificuldade de encontrar água e comida, os longos períodos de seca e o número 

reduzido de oportunidades de trabalho em relação à capital, entre outros, são fatores 

condicionantes para a manutenção, em maior ou menor grau, da reprodução desta condição.  

 Do quadro acima, depreende-se com naturalidade a opção do sertanejo em estabelecer-

se em local mais favorável, social e economicamente. A capital torna-se polo atrativo para 

essas pessoas, que buscam novas oportunidades e progresso.  

Nesse contexto, não podemos prosseguir sem apontar a importância do Centro 

Industrial Cearense (CIC), formado por jovens industriais cearenses, entre eles o Sr. Tasso 

Jereissate, que formularam uma nova proposta intelectual de atuação progressista e ‘gerencial’ 

para o Estado do Ceará de face Neoliberal (ARAÚJO, 1997, p.163). 

 No Ceará, especificamente, a descentralização administrativa, como nova 

institucionalidade, com fortalecimento do poder municipal no Estado decorreu em meio a 

intercessão dos governos de Maria Luiza Fontenele e Tasso Jereissate, concomitantemente, 

apesar de ambos situarem-se politicamente em campos opostos (Id., 1997, p.168) 

Para Araújo (1997, p.167) o início da “busca de autonomia” deu-se a partir da criação 

do Conselho Consultivo da Administração de Saúde Pública (CONASP), pelo decreto nº 
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86.329 no ano de 1981. O conselho tinha por finalidade a busca por racionalização da 

prestação da assistência médica.  

No Ceará à época, à frente do INAMPS, contava-se com uma figura progressista que 

teve o cuidado de incluir no diálogo, na tentativa de soluções para a capital, as Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde. Deste trabalho surge Comissão Interinstitucional e 

Multidisciplinar, com o objetivo de estruturar a assistência à saúde em distritos sanitários. 

Já em 1983, antes mesmo da CF/88, através da lei nº 5.771, é criado o Fundo 

Municipal de Saúde (FMS) de Fortaleza, sem as características do que seria criado pelo SUS, 

mas com o avanço de unificar os recursos orçamentários destinados à saúde do município em 

um único local. No plano Nacional, a adesão ao Termo das Ações Integradas de Saúde (AIS) 

em 1985 com a criação da Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde (CIMS) 

(ARAÚJO, 1997, p.172). 

Outro registro importante é o que fala sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde 

de Icapuí, através da lei municipal nº 088/91, já na vigência da nova Constituição, idealizado 

para viabilizar o orçamento programa para ano de 1992. Esse instrumento deu mais agilidade 

aos repasses recebidos e aplicação destes nas atividades que competiam ao setor saúde 

naquele município (ANDRADE; GOYA, 1992, p.63). 

 Em setembro de 1987 a prefeitura de Fortaleza assina o termo de adesão ao convênio 

de implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), firmado entre 

governo do Estado do Ceará, Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e 

Ministério da Saúde (MS), e em 1989, é assinado o convênio da Municipalização da Saúde do 

município através do SUDS. Há de se destacar ainda, que a capital cearense foi a primeira, a 

vanguarda entre as capitais, a municipalizar a saúde (ARAÚJO, 1997, p.172). 

E, em maio de 1991: “em Brasília, o Prefeito Municipal de Fortaleza, Sr. Juraci 

Magalhães, assinou o Convênio de Adesão da Cidade ao SUS, e já no mês de julho daquele 

ano, a secretaria de Saúde do Município recebeu pela primeira vez recursos repassados 

diretamente do Ministério da Saúde" (Ibid., p.175). 

O Estado do Ceará, por meio da ascensão ao poder pelo grupo do CIC, já na década de 

1980, assume a vanguarda de um processo que tomará forte impulso no Brasil na década 

seguinte com a Reforma do Aparelho Estatal. No setor saúde essa afirmação pode ser 
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constatada através das três premissas básicas assumidas pelo governo do Ceará: diminuição 

da máquina do Estado, descentralização e focalização das ações de saúde (Ibid., p.176). 

Nesse contexto específico de descentralização incipiente, a relação filantrópicas-poder 

público é tomada como negativa por Araújo (1997, p.177), pois no momento em que os 

municípios passam a receber recursos diretamente do nível central, alguns grupos políticos, 

apontados pelo autor como oligarquias locais, apropriavam-se desses recursos por meio de 

“entidades filantrópicas, controladas por médicos ligados ao poder municipal, ocorrendo 

assim, uma privatização dos serviços de saúde, financiados pelo poder público, via SUS.”. 

Em estudo de cunho qualitativo realizado sobre o processo de regionalização nas 

regiões e estados brasileiros, Albuquerque, Mello e Lozzi (2011, p.144) apesar de para a 

região nordeste a regionalização de saúde revelar “um contexto histórico-estrutural e político-

institucional desfavorável para o atual processo de regionalização nos seus Estados[,] 

apontam-se como exceções os estados de Sergipe, Ceará e Piauí”. 

O Ceará, no contexto da pesquisa acima, destaca-se por ser pioneiro na iniciativa da 

organização regional da saúde, pela presença de estruturas regionais fortalecidas, 

planejamento consistente e autonomia considerável. Além disso, são apontados fatores como: 

o Estado possuir um conselho de secretários municipais técnica e politicamente forte, 

instâncias regionais legitimadas, um processo de conformação de regiões de saúde antigo que 

guarda correspondência com o desenvolvimento econômico (ALBUQUERQUE, MELLO; 

LOZZI, 2011, p.145). 

Na dimensão institucionalidade, os autores acima mencionam o Estado dentro da 

classificação avançada, apontando como fatores contribuintes para isto: a tradição cearense 

para descentralização política, o desenho regional próprio para saúde com incorporação das 

dinâmicas territoriais específicas, foco na organização das redes de atenção à saúde, parceria 

entre SES, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e regulação baseada na 

contratualização com centrais implantadas (Id., 2011, p.148). 

 A governança do processo de regionalização cearense é classificada como coordenada-

cooperativa pois, apesar da tensão entre municípios, o que é perfeitamente aceitável no 

processo de negociação, os fluxos decisórios são definidos, o que provoca o fortalecimento 

dos mecanismos de coordenação por meio de instrumentos legais, e os conflitos de maior 

monta são resolvidos a nível estadual (Ibid., p.150). 
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6.5 A Organização Social de Saúde (OSS) na regionalização cearense 

 

 Pereira (1998, p.244) declarava efusivamente que:  

 

O surgimento das organizações sociais, entretanto, não está se limitando ao Governo 

Federal. Uma preocupação natural minha e de toda a minha equipe envolvida na 

Reforma Gerencial é que esta se torne irreversível [...] o fato se tornou mais evidente 

quando os estados a começar pelo Pará, passando por Bahia, Ceará, São Paulo, e 

suas capitais, a partir de Curitiba, passaram a enviar e fazer aprovar, em suas 

assembleias legislativas ou câmaras de vereadores, projetos  de lei autorizando a 

qualificação como organizações sociais de entidades cujas atividades eram 

previamente desenvolvidas no âmbito de órgãos estatais ou de entidades 

originalmente públicas não-estatais. 

 

Da declaração acima, depreendeu-se, portanto, a possibilidade, segundo a nova 

institucionalidade, localizar e catalogar objetos de estudo no Estado [OSS] nas três esferas 

administrativas, dependendo do alinhamento político do nível local no Estado com o nível 

nacional.  

No Ceará, esse processo descentralizador na direção da responsabilização pelas O.S., 

teve início com a edição da lei estadual nº 12.781, de 30/12/1997, obtendo aprovação no ano 

anterior ao da lei federal, marco legal desse movimento, no governo de Tasso Jereissate, com 

a finalidade de instituir o programa estadual de incentivo às Organizações Sociais nos moldes 

da futura lei federal.  

Mais tarde, no ano de 2013, são editadas e aprovadas no governo Cid Gomes, duas 

outras leis cearenses (Lei estaduais nº 15.356/13 e 15.408/13) que, a grosso modo, antecipam 

alguns dispositivos do diploma legal federal sobre as O.S editado em 2014. Assim como 

ocorreu em 2014 em nível federal, a aprovação destes diplomas legais estaduais é a 

reafirmação da direção de institucionalidade iniciada na gestão de Tasso Jereissate.  

Contextualizando, no território cearense contamos no mês março/2015, segundo a 

tabela abaixo extraída do CNES, com 9.952 estabelecimentos de saúde desde hospitais até 

unidades de telesaúde. Alguns desses, principalmente os de natureza pública e os privados 

sem fins lucrativos, estão inseridos no processo de Regionalização da Saúde. 
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Tabela 3- Tipologia dos Estabelecimentos de Saúde no Ceará (março/2015). 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

 Quantidade por Tipo de Estabelecimento 

 Período: Março/2015 

 Tipo de Estabelecimento Quantidade 

ACADEMIA DA SAÚDE 48 

CENTRAL DE REGUALAÇÃO 27 

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 4 

CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-CASF 88 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA 7 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 145 

CENTRO DE PARTO NORMAL 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 1836 

CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE 26 

CENTRAL DE NOTIF. CAPTAÇÃO E DISTR. ÓRGÃOS ESTADUA 6 

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 1643 

CONSULTORIO 4296 

COOPERATIVA 23 

FARMACIA 87 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 53 

HOSPITAL GERAL 209 

HOSPITAL DIA 11 

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA – LACEN 5 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 5 

POLICLINICA 86 

POSTO DE SAUDE 454 

PRONTO ANTEDIMENTO 30 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 8 

PRONTO SOCORRO GERAL 1 

SECRETARIA DE SAUDE 212 

SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE) 2 

UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 15 

UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL 1 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 332 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 72 

UNIDADE MISTA 36 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCI 132 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 12 



 

120 

 

 

TELESAÚDE 2 

Total 9915 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

Em outubro do ano de 2015 a situação não se modificou muito substancialmente da 

verificada no mês de março do mesmo ano, momento da qualificação. Embora o número de 

estabelecimentos tenha sofrido alteração para maior (10.200), tivemos um decréscimo no 

número de hospitais do tipo especializado e geral, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.1 - Tipologia dos Estabelecimentos de Saúde no Ceará (outubro/2015). 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

 Quantidade por Tipo de Estabelecimento 

 Período: Outubro/2015 

 Tipo de Estabelecimento Quant. 

ACADEMIA DA SAÚDE 56 

CENTRAL DE REGUALAÇÃO 28 

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 4 

CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-CASF 95 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA 7 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 145 

CENTRO DE PARTO NORMAL 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 1863 

CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE 24 

CENTRAL DE NOTIF. CAPTAÇÃO E DISTR. ÓRGÃOS ESTADUA 6 

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 1767 

CONSULTORIO 4377 

COOPERATIVA 23 

FARMACIA 95 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 54 

HOSPITAL GERAL 211 

HOSPITAL DIA 12 

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA – LACEN 5 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 5 

POLICLINICA 86 

POSTO DE SAUDE 456 

PRONTO ANTEDIMENTO 33 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 8 

PRONTO SOCORRO GERAL 2 

SECRETARIA DE SAUDE 214 

SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE) 2 
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UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 16 

UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL 1 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 345 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 74 

UNIDADE MISTA 36 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCI 136 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 12 

TELESAÚDE 1 

Total 10200 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

  

Destes, numa distribuição por prestador de serviços de saúde, 3.671 (março de 2015) e 

3.734 (outubro/2015), são classificados metodologicamente pelo SUS como estritamente 

público, 71 filantrópicos (março/2015) / 74 unidades (outubro/2015), 6.164 (março/2015) / 

6.383 unidades (outubro/2015) estritamente privados, ficando o número de unidades de saúde 

geridas por sindicatos em 09.  

A classificação por prestador não diferencia Cadastro de Pessoa Física (CPF) de 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), portanto, pode ocorrer de, nessa classificação, 

termos unidades de saúde que correspondam a vários prestadores, ou de termos prestadores 

alocados em várias unidades.  

 

Gráfico 1 – Distribuição Gráfica por Prestador de Serviço de Saúde no Ceará-Março/2015. 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

O objetivo da apresentação destes dados (Tabela 2 e Gráfico 1), portanto, é uma 

primeira aproximação com a distribuição entre prestadores públicos e privados de Saúde no 

Ceará, onde se evidencia um predomínio dos prestadores de Serviços privados na Saúde do 

Estado. 

Público

Filantropico

Privado

Sindicato
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Tabela 4 -  Estabelecimentos por tipo de prestador de Serviços de Saúde no Ceará-

Março/2015. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Ceará 

 Quantidade por Tipo de Prestador 

 Período: Março/2015 

 Tipo de Prestador Quantidade 

Público 3671 

Filantrópico 71 

Privado 6164 

Sindicato 9 

Total 9915 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

 Apesar da evolução para maior no número total de estabelecimentos de saúde 

constatada pela tabela 2 abaixo, a proporção público-privado apontada no gráfico 1 acima não 

sofre grandes alterações capazes de modificar sua estrutura, estando suas proporções 

estatisticamente significantes para representar a estrutura dos prestadores de serviço de saúde 

vigentes no mês de outubro do ano de 2015.  

 

Tabela 4.1 - Estabelecimentos por tipo de prestador de Serviços de Saúde no Ceará-

outubro/2015. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

Quantidade por Tipo de Prestador 

Período: Outubro/2015 

Tipo de Prestador Quantidade 

Público 3734 

Filantrópico 74 

Privado 6383 

Sindicato 9 

Total 10200 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

  

O mesmo ocorre quando agregamos os estabelecimentos por esfera administrativa. A 

esfera de gestão administrativa privada tende a predominar sobre a pública, entretanto este 

dado ainda não é qualitativo, pois não compara a capacidade instalada ou número de leitos, 

apenas compara numericamente unidades públicas com as privadas.  
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Tabela 5 - Quantidade de Estabelecimentos por esfera administrativa-Março/2015. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

 Quantidade por Esfera Administrativa 

 Período: Março/2015 

 Esfera Administrativa Quantidade 

Federal 13 

Estadual 242 

Municipal 3416 

Privada 6244 

Total 9915 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

Tabela 5.1 :Quantidade de Estabelecimentos por esfera administrativa-Março/2015. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Ceará 

Quantidade por Esfera Administrativa 

Período: Outubro/2015 

Esfera Administrativa Quantidade 

Federal 13 

Estadual 243 

Municipal 3478 

Privada 6466 

Total 10200 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - 

CNES 

  

Quando classificamos as instituições de Saúde pela natureza jurídica, nos deparamos 

com uma diversidade delas. As Organizações de Saúde cearense recebem a classificação 

dentro da metodologia aplicada pelo SUS, como sendo de naturezas públicas alocadas à esfera 

da administração pública indireta, ficando as de naturezas privadas diluídas sob vários tipos 

que incluem: cooperativas, Serviço Social Autônomo, Fundações Privadas, entidades 

beneficentes sem fins lucrativos e sindicatos. 

 

Tabela 6 - Distribuição quantidade de estabelecimentos por natureza-março/2015. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

 Quantidade por Natureza 

 Período: Março/2015 

 Natureza Quantidade 

Administração Direta da Saúde (MS, SES, e SMS) 3636 
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Adm. Direta outros órgãos (MEX, MEx, Marinha, ...) 15 

Adm. Indireta – Autarquias 1 

Adm. Indireta - Fundação Pública 3 

Adm. Indireta - Empresa Pública 7 

Adm. Indireta - Organização Social Pública 9 

Empresa Privada 6003 

Fundação Privada 26 

Cooperativa 28 

Serviço Social Autônomo 22 

Entidade Beneficente sem fins lucrativos 114 

Economia Mista 47 

Sindicato 4 

Total 9915 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

 

 

Tabela 6.1 - Distribuição quantidade de estabelecimentos por natureza-outubro/2015. 

 

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Ceará 

Quantidade por Natureza 

Período: Outubro/2015 

Natureza Quantidade 

Administração Direta da Saúde (MS, SES, e SMS) 3696 

Adm. Direta outros órgãos (MEX, MEx, Marinha, ...) 14 

Adm. Indireta – Autarquias 2 

Adm. Indireta - Fundação Pública 3 

Adm. Indireta - Empresa Pública 9 

Adm. Indireta - Organização Social Pública 10 

Empresa Privada 6219 

Fundação Privada 27 

Cooperativa 27 

Serviço Social Autônomo 23 

Entidade Beneficente sem fins lucrativos 117 

Economia Mista 49 

Sindicato 4 

Total 10200 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 
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 Em comparação com os dados da Base de Indicadores das Regiões de Saúde do sítio 

da pesquisa Região e Redes Caminhos da Universalização da Saúde no Brasil, encontramos 

os estabelecimentos público não estatal que correspondem, na tabela acima, aos de 

administração indireta – Organização Social Pública em número de 10, enquanto o restante 

dos estabelecimentos sem fins lucrativos está agregado na categoria privado “sem fins 

lucrativos”. Provavelmente, esta diferença se dá por escolha de referencial teórico-

metodológico. 

 

Tabela 7 - Total de Estabelecimentos público não estatal & Privado sem fins Lucrativos no 

Estado do Ceará – dezembro/2013. 

  UF     CIR     Município   
 Total de estabelecimentos - 

Público não estatal - dez13  

 Total de estabelecimentos - 

Privado sem fins lucrativos - 

dez13  

Ceará - - 10 195 

Fonte: REGIÃO E REDES: Caminho da Universalização da Saúde no Brasil. 

 

A evidência encontrada na tabela-6 reforça a afirmação feita no último tópico do 

capítulo anterior pelo Sr. Bresser Pereira, que, em pelo menos 7 municípios cearenses, 

esperava-se encontrar leis autorizando a qualificação de entidades sem fins lucrativos ou 

mesmo, criando Organizações Sociais a nível municipal, ação perfeitamente compatível com 

a institucionalidade imposta ao setor saúde brasileiro, oficialmente, a partir de 1995 e, que não 

se confirmou no setor hospitalar, objeto de nossa escolha.  

Como na metodologia desse trabalho, em particular, decidiu-se, por conta do tempo e 

recursos escassos, pôr a lente sobre as organizações sociais atuantes no setor hospitalar do 

Estado. Essas, como se depreenderá por meio da tabela 11, em sua grande maioria contrata 

por meio de Convênio, ficando o contrato de gestão, medida de inclusão legal, proposta por 

nós, por motivos já expostos no método, restrito a poucas unidades no Estado.  
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Tabela 8 - Estabelecimentos por natureza Organização Social Pública e esfera administrativa – 

Ceará/Março/2015. 

 

Quantidade Geral por Esfera Administrativa e Natureza 

Natureza: Adm. Indireta - Organização Social Pública 

Período: Março/2015 

Esfera Administrativa Org.Soc.Pública 

Estadual 7 

Municipal 2 

Total 9 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

O Ceará possuía em março de 2015, segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), 399 no mês março/2015 em comparação às 403 do mês 

outubro/2015 unidades hospitalares no seu território.  

Sendo cerca de 192 na administração direta, portanto pública, distribuídos entre 178 

hospitais de média complexidade e 14 de alta. 105 nas mãos da iniciativa privada, sendo 82 

hospitais na média complexidade e 13 na alta. 52 hospitais ligados a entidades sem fins 

lucrativos na média complexidade e 13 na alta.  1 hospital serviço social autônomo 

especializado na média complexidade e 1 na alta. 25 hospitais geridos por cooperativa na 

média complexidade. 1 hospital especializado na alta complexidade e 1 na média, gerido por 

fundação privada e 1 hospital geral gerido por fundação pública na média complexidade, de 

acordo com a tabela 7 e 7.1. 

 

Tabela 9 - Hospitais por natureza e Complexidade da Assistência – Ceará/Março/2015. 

CNES - Estabelecimentos por nível de atenção - Ceará 

Período: Março/2015 

Natureza H.MC.E H.MC.M H.AC.E H.AC.M 

Administração Direta da Saúde (MS, SES, e SMS) 2 176 2 12 

Adm. Direta outros órgãos (MEX, MEx, Marinha, ...) - 1 - - 

Adm. Indireta – Autarquias - 1 - 1 

Adm. Indireta - Fundação Pública - 1 - - 

Adm. Indireta - Organização Social Pública 2 - 2 - 

Empresa Privada - 82 - 23 
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Fundação Privada - 1 - 1 

Cooperativa - 25 - - 

Serviço Social Autônomo - 1 - 1 

Entidade Beneficente sem fins lucrativos - 52 - 13 

Total 4 340 4 51 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

Legenda: H.MC.E – Hospital de Média Complexidade Estadual; H.MC.M – Hospital de Média Complexidade 

Municipal; H.AC.E – Hospital de Alta Complexidade Estadual; H. AC.M – Hospital de Alta Complexidade 

Municipal. 

 

 

Tabela 9.1 - Hospitais por natureza e Complexidade da Assistência – Ceará/Março/2015. 

 

 CNES - Estabelecimentos por nível de atenção - Ceará 

Período: Outubro/2015 

Natureza H.MC.E H.MC.M H.AC.E H.AC.M 

Administração Direta da Saúde (MS, SES, e SMS) 2 175 2 12 

Adm. Direta outros órgãos (MEX, MEx, Marinha, ...) - 1 - - 

Adm. Indireta – Autarquias - 1 - 1 

Adm. Indireta - Fundação Pública - 1 - - 

Adm. Indireta - Organização Social Pública 2 - 2 - 

Empresa Privada - 85 - 24 

Fundação Privada - 1 - 1 

Cooperativa - 25 - - 

Serviço Social Autônomo - 1 - 1 

Entidade Beneficente sem fins lucrativos - 53 - 13 

Total 4 343 4 52 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

Legenda: H.MC.E – Hospital de Média Complexidade Estadual; H.MC.M – Hospital de Média Complexidade 

Municipal; H.AC.E – Hospital de Alta Complexidade Estadual; H. AC.M – Hospital de Alta Complexidade 

Municipal. 

 

Em termos numéricos, a grosso modo, ainda sob uma primeira aproximação, o setor 

público na área hospitalar cearense é maior que o privado. Sozinho, o setor ligado direto à 

administração é, em números absolutos, mais da metade da soma das outras unidades. A 

tabela 9 mostra a distribuição desses hospitais pelas redes de média e alta complexidade 

hospitalar dentro da regionalização cearense.  
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Tabela 10 - Instituições de Saúde por Nível de Complexidade da Assistência e Região de 

Saúde – Ceará/Março/2015. 

 

CNES - Estabelecimentos por nível de atenção - Ceará 

Período: Março/2015 

Região de Saúde (CIR) H.MC.E H.MC.M H.AC.E H.AC.M 

1ª Região Fortaleza 1 117 1 35 

2ª Região Caucaia - 10 - - 

3ª Região Maracanaú - 12 - 1 

4ª Região Baturité - 8 - - 

5ª Região Canindé - 5 - - 

6ª Região Itapipoca - 8 - - 

7ª Região Aracati - 7 - 1 

8ª Região Quixadá 1 15 1 3 

9ª Região Russas - 8 - 1 

10ª Região Limoeiro Norte - 12 - - 

11ª Região Sobral 1 25 1 2 

12ª Região Acaraú - 7 - - 

13ª Região Tianguá - 10 - - 

14ª Região Tauá - 5 - - 

15ª Região Crateús - 12 - 1 

16ª Região Camocim - 6 - - 

17ª Região Icó - 9 - - 

18ª Região Iguatu - 14 - - 

19ª Região Brejo Santo - 11 - - 

20ª Região Crato - 17 - 2 

21ª Região Juazeiro Norte 1 14 1 5 

22ª Região Cascavel - 8 - - 

Total 4 340 4 51 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES  

 

Legenda: H.MC.E – Hospital de Média Complexidade Estadual; H.MC.M – Hospital de Média Complexidade 

Municipal; H.AC.E – Hospital de Alta Complexidade Estadual; H. AC.M – Hospital de Alta Complexidade 

Municipal. 
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Tabela 10.1 - Instituições de Saúde por Nível de Complexidade da Assistência e Região de 

Saúde – Ceará/outubro/2015. 

 

CNES - Estabelecimentos por nível de atenção - Ceará 

Período: Outubro/2015 

Região de Saúde (CIR) H.MC.E H.MC.M H.AC.E H.AC.M 

1ª Região Fortaleza 1 120 1 36 

2ª Região Caucaia - 10 - - 

3ª Região Maracanaú - 12 - 1 

4ª Região Baturité - 8 - - 

5ª Região Canindé - 5 - - 

6ª Região Itapipoca - 8 - - 

7ª Região Aracati - 8 - 1 

8ª Região Quixadá 1 14 1 3 

9ª Região Russas - 8 - 1 

10ª Região Limoeiro 

Norte - 12 - - 

11ª Região Sobral 1 25 1 2 

12ª Região Acaraú - 7 - - 

13ª Região Tianguá - 10 - - 

14ª Região Tauá - 5 - - 

15ª Região Crateús - 12 - 1 

16ª Região Camocim - 6 - - 

17ª Região Icó - 9 - - 

18ª Região Iguatu - 15 - - 

19ª Região Brejo Santo - 11 - - 

20ª Região Crato - 17 - 2 

21ª Região Juazeiro Norte 1 13 1 5 

22ª Região Cascavel - 8 - - 

Total 4 343 4 52 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

  

As tabelas 11 e 11.1 evidenciam a força das entidades sem fins lucrativos dentro da 

organização espacial das regiões de saúde no Estado. Apesar de haver discrepância numérica 

em relação ao total de instituições da tabela 8, temos ainda assim, na comparação das duas, a 

possibilidade de formar juízo empírico na direção da compreensão de possuir uma rede de 
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gestão pública maior. Entretanto, a complementariedade das entidades sem fins lucrativos 

chega a ser de quase a metade da capacidade instalada pública, ressaltando, em números 

absolutos.  

 

Tabela 11 - Hospitais por Região de Saúde e Natureza Jurídica. 

 

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Ceará 

Quantidade por Região de Saúde (CIR) e Natureza 

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO, HOSPITAL GERAL, HOSPITAL 

DIA, UNIDADE MISTA 

Período: Março/2015 

Região de Saúde (CIR) A.D.S F.Pub. O.S.P E.P F.Priv. COOP S.S.A E.S.F.L Total 

1ª Região Fortaleza 19 - 1 56 1 - 1 10 88 

2ª Região Caucaia 10 - - - - - - 3 13 

3ª Região Maracanaú 5 - - 4 - - - 5 14 

4ª Região Baturité 6 - - - - - - 2 8 

5ª Região Canindé 4 - - - - - - 1 5 

6ª Região Itapipoca 6 - - 1 - - - 1 8 

7ª Região Aracati 4 - - - - 1 - 1 6 

8ª Região Quixadá 10 - - - - - - 3 13 

9ª Região Russas 4 - - 1 - - - 2 7 

10ª Região Limoeiro Norte 10 - - - - - - 2 12 

11ª Região Sobral 20 - - 6 - - - 2 28 

12ª Região Acaraú 5 - - - - - - 1 6 

13ª Região Tianguá 7 - - 1 - - - 1 9 

14ª Região Tauá 3 - - 1 - - - 1 5 

15ª Região Crateús 10 - - - - - - 1 11 

16ª Região Camocim 4 - - - - - - 1 5 

17ª Região Icó 5 - - - - - - 4 9 

18ª Região Iguatu 9 1 - 2 - - - 1 13 

19ª Região Brejo Santo 6 - - 2 - - - 3 11 

20ª Região Crato 11 - - 3 - - - 3 17 

21ª Região Juazeiro Norte 5 - 1 3 - - - 4 13 

22ª Região Cascavel 6 - - - - - - 2 8 

Total 169 1 2 80 1 1 1 54 309 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES  

 

Legenda: A.D.S – Administração Direta da Saúde; F.P – Fundação Pública; O.S.P – Organização Social Pública; 

E.P – Empresa Privada; F.P – Fundação Privada; COOP – Cooperativa; S.S.A – Serviço Social Autônomo; 

E.S.F.L – Entidade Sem Fins Lucrativos. 
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Tabela 10.1 – Hospitais por Região de Saúde e Natureza Jurídica. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo – Ceará 

Quantidade por Região de Saúde (CIR) e Natureza 

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO, HOSPITAL GERAL, HOSPITAL 

DIA, UNIDADE MISTA 

Período: Outubro/2015 

 

Região de Saúde (CIR) A.D.S F.Pub. O.S.P E.P F.Priv. COOP S.S.A E.S.F.L Total 

1ª Região Fortaleza 19 - 1 59 1 - 1 10 91 

2ª Região Caucaia 10 - - - - - - 3 13 

3ª Região Maracanaú 5 - - 4 - - - 5 14 

4ª Região Baturité 6 - - - - - - 2 8 

5ª Região Canindé 4 - - - - - - 1 5 

6ª Região Itapipoca 6 - - 1 - - - 1 8 

7ª Região Aracati 4 - - - - 1 - 1 6 

8ª Região Quixadá 10 - - - - - - 3 13 

9ª Região Russas 4 - - 1 - - - 2 7 

10ª Região Limoeiro Norte 10 - - - - - - 2 12 

11ª Região Sobral 20 - - 6 - - - 2 28 

12ª Região Acaraú 5 - - - - - - 1 6 

13ª Região Tianguá 7 - - 1 - - - 1 9 

14ª Região Tauá 3 - - 1 - - - 1 5 

15ª Região Crateús 10 - - - - - - 1 11 

16ª Região Camocim 4 - - - - - - 1 5 

17ª Região Icó 5 - - - - - - 4 9 

18ª Região Iguatu 9 1 - 2 - - - 2 14 

19ª Região Brejo Santo 6 - - 2 - - - 3 11 

20ª Região Crato 11 - - 3 - - - 3 17 

21ª Região Juazeiro Norte 5 - 1 3 - - - 4 13 

22ª Região Cascavel 6 - - - - - - 2 8 

Total 169 1 2 83 1 1 1 55 313 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

  

Legenda: A.D.S – Administração Direta da Saúde; F.Pub. – Fundação Pública; O.S.P – Organização Social 

Pública; E.P – Empresa Privada; F.Priv. – Fundação Privada; COOP – Cooperativa; S.S.A – Serviço Social 

Autônomo; E.S.F.L – Entidade Sem Fins Lucrativos. 

 

Revisitaremos, neste capítulo, a tabela 2, que é um resumo da tabela encontrada no 

anexo I (Tabela 12) contendo a quantidade de hospitais por município e o tipo de gestão ao 

qual estão subordinados, por entendermos que didaticamente, vale a pena colocarmos 
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resumidamente o quantitativo de instituições hospitalares com suas respectivas opções de 

natureza e gestão, para darmos prosseguimento às análises com uma noção generalizada da 

situação hospitalar cearense neste sentido. 

 

Tabela 2 – Resumo tabela 11 anexo I:  Instituições Hospitalares x tipo de gestão. 

 Hosp. 

Espec. 

Hosp. Geral Hospital Dia Unidade Mista 

OSS Convênio 12 44 1 - 

OSS Contrato de 

Gestão 

2 1 - - 

Hospital Municipal 1 112 - 36 

Hospital Estadual 4 4 - - 

Hospital Federal - 1 - - 

Hospital privado 21 28 4 - 

Fundação Privada 2 3 - - 

Clínica Municipal 2 - - - 

Clínica Particular 10 7 7 - 

OSCIP - 1 - - 

Total 54 211 12 36 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. 

Legenda: OSS – Organização Social do Setor Saúde; OSCIP -  Organização Social de Interesse Público. 

 

 

Os 184 municípios cearenses contam com 313 unidades hospitalares, e destas, apenas 

3 unidades tipificadas em lei como sem fins lucrativos (OSS em Contrato de Gestão com o 

poder público), 3 em nível Estadual e 1 federal, têm como termo parceria com o Estado o 

Contrato de Gestão. Foram encontradas também outras 59 OSS que contratam com os 

diversos municípios cearenses por meio de convênios e contratos de prestação de serviços de 

saúde. 

 O restante das unidades distribuem-se entre 149 Hospitais municipais, 53 hospitais 

particulares, 4 unidades hospitalares sob a gestão de fundações privadas, 24 clínicas 

particulares conveniadas com os diversos municípios, 2 clínicas especializadas no município 

de grande porte, 8 hospitais de grande porte com gestão direta Estadual, 1 hospital federal do 

Exército e 1 hospital gerido por Organização Social de Interesse Público. 
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7 CAPÍTULO  4 - DAS ANÁLISES SEMIÓTICAS E DOS RESULTADOS. 

 

7.1 Introdução Semiótica. 

 

 Bertrand (2003, p.11) afirma que o objeto da semiótica é o “sentido”. No dicionário 

semiótico de Greimas e Courtés (2008, p.416-417) “o conceito de sentido é indefinível”, 

sendo apreendido apenas como intuição. Mais adiante, os autores propõem que apesar da 

impossibilidade de definição, que sentido, aceita paráfrases, entre elas, “produção de sentido”, 

“sentido produzido” que corresponde a um dos conceitos de “significação”. 

 Outro conceito para significação é que esse termo tem valor de “sentido articulado” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p.419 Apud SAUSSURE). Como é impossível a apreensão do 

sentido, a semiótica interessa-se pelo “parecer do sentido”, apreendido nas formas de 

linguagem e nos discursos que o manifestam.  

Nessa direção, a semiótica postularia a unidade, no sentido de único, do fenômeno da 

significação em qualquer linguagem expressada ou manifestada (BERTRAND, 2003, p.13). 

As fontes do pensamento que alimentaram a semiótica foram, principalmente três: a 

linguística Saussuriana, a antropologia cultura a fenomenologia.  

 

Da linguística saussuriana, a semiótica extrai os princípios fundadores de sua 

metodologia. [...] Com a antropologia cultural [...] essa ligação entre as duas 

disciplinas se manifesta particularmente no estudo das leis que regem a forma mais 

amplamente transcultural dos discursos, a da narrativa, na maneira como ela modela 

e organiza o imaginário humano. [...] Enfim, no campo da filosofia, é da 

fenomenologia que a semiótica extrai, à distância, uma parte importante de sua 

concepção da significação (BERTRAND, 2003, p.17). 

 

A semiótica distancia-se do paradigma filosófico ao autodefinir-se como teoria 

descritiva da significação discursiva, encontrando seu lugar no discurso. E, na relação com o 

ser, designa-o gramaticalmente a um predicado de estado, esvaziando-o de qualquer visão 

ontológica (BERTRAND, 2003, p.21).  

Apesar da ligação realizada por Greimas, expressa na Semântica Estrutural, com a 

fenomenologia por considerar percepção como lugar não linguístico, lócus da apreensão da 

significação, a semiótica não pode e nem deve ser considerada ramo da filosofia 

fenomenológica. 
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A semiótica Greimasiana, filiada a Suassure e a “escola de Paris”, nasce na década de 

sessenta como uma metodologia de análise textual, pois fornece ferramentas para o exame do 

texto. Segundo Barros (2008, p.8), “a semiótica deve ser assim entendida como a teoria que 

procura explicar o, ou os sentidos do texto pelo exame, em primeiro lugar, de seu plano de 

conteúdo.”. Acrescenta que, “para construir o sentido do texto, a semiótica concebe o seu 

plano de conteúdo sob a forma de um percurso gerativo”.  

Dois fatores tornam a semiótica uma teoria de escolha para orientar nossas análises 

textuais: primeiro, o interesse dela pelas condições da apreensão da significação, situando no 

texto e suas estruturas organizadoras o centro das investigações. O segundo são as quatro 

dimensões privilegiadas pela semiótica em seu método: as dimensões narrativa, passional, 

figurativa e enunciativa (BERTRAND, 2003, p.27). 

Em síntese, a semiótica trabalha com a significação, ou seja, com o efeito de sentido 

do texto. Para chegar a tal se utiliza o percurso gerativo do sentido (PGS) composto de três 

níveis: fundamental, narrativo e discursivo. 

A noção de percurso gerativo do sentido é fundamental para a teoria semiótica e 

pode ser resumida como segue:  

a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e 

concreto;  

b) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível 

fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação como uma 

oposição semântica mínima;  

c) no segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas narrativas, 

organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito;  

d) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas em que a narrativa é 

assumida pelo sujeito da enunciação. (BARROS, 2008, p. 9). 

 

 Cada nível possui uma semântica e uma sintaxe. O primeiro nível, ou fundamental, 

trabalha com a oposição mínima e com mecanismos de asserção e negação. O segundo, ou 

narrativo, é um adensamento do primeiro, no qual se observa a relação entre sujeitos e objetos. 

Ainda nesse nível, há o esquema narrativo canônico composto pela manipulação, competência, 

performance e sanção (FIORIN, 2009, p.29).  

 O terceiro, comporta a colocação da pessoa, tempo e espaço na enunciação, temas e 

figuras. Para essa análise, utilizaremos o primeiro e segundo níveis, cujas categorias utilizadas 

serão detalhadas posteriormente.   
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Como visto acima, o nível narrativo leva em consideração o ponto de vista de um 

sujeito e sua relação com um objeto. A relação entre sujeito e objeto pode ser de junção ou de 

transformação, e cujos sujeitos podem ser respectivamente, conforme (o tipo) cada uma delas, 

sujeito de estado ou sujeito do fazer.  

O primeiro surge da relação juntiva com o objeto. Essa, se manifesta por uma 

conjunção ou uma disjunção com o objeto, que pode ser modal ou de valor; este é sempre 

algo de interesse do sujeito; aquele serve de meio de aquisição para o objeto-valor na 

impossibilidade direta de conjunção do sujeito com o objeto. Dessa maneira, entende-se que o 

sujeito de estado está sempre numa relação de pertencimento, ou de não pertencimento em 

relação ao objeto (BARROS, 2008, p.17). 

 O segundo sujeito, é o do fazer, ou seja, aquele que tem competência para realizar 

uma performance. Para tanto, ele é modalizado por um saber e um poder que devem agir 

conjuntamente. Ele deve saber e poder realizar. Se não estiver modalizado pelo saber ou pelo 

poder, torna-se incompetente, pois mesmo sabendo não pode, ou, mesmo podendo, não sabe 

realizar (Id., 2008, p.17). 

 

7.2 Semiótica do SUS 

 

Os textos que procuram definir a Saúde, tanto no capítulo da Seguridade Social da 

CF/1988, quanto na lei federal nº 8080/90, apresentam-na, dentro da estrutura narrativa das 

normas em geral, como o Objeto, transmitido virtualmente por um Destinador, Constituição 

Federal de 1988, a um Destinatário, Estado, através de um contrato (TAVARES JUNIOR, 

1980, p.20).  

O contrato é, de acordo com Tavares Júnior (1980, p.17), “um sistema de comunicação. 

Sua atualização requer as figuras de destinador, que transmite um programa virtual de ação – 

Objeto – a um destinatário”. Da aceitação ou recusa surgem as figuras actanciais do sujeito, 

que buscará a consecução do objeto, adjuvante, figura que contribui com o sujeito na 

persecução de seus objetivos e, oponente, que luta para impedir a ação do sujeito em atingir o 

objeto. 

Esse processo, no caso brasileiro, se dá em duas etapas contratuais distintas. A 

primeira é a Constituinte, com a qual o povo elege representantes, e estes outorgam uma 
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Constituição. O destinador, apresentado no preâmbulo da Carta Magna como os 

“representantes do povo brasileiro”, o Objeto, a instituição de um Estado e o destinatário, a 

Sociedade brasileira. Esse processo é melhor visualizado pela estrutura a seguir: 

Contrato 1: Instituição de um destinador universal para o povo brasileiro por meio da 

formulação (TAVARES JUNIOR, 1980, p.20): 

D1 ---------------------------- O -------------------------------- D2 

D1: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte” (BRASIL, 1988). 

O: Instituir um Estado democrático por meio da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

D2: Todos os indivíduos sob a proteção do Estado Brasileiro “vivendo em sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos” (BRASIL, 1988). 

A segunda etapa ocorre após promulgada a Constituição Brasileira, o primeiro 

destinador, dá lugar a um destinador universal que doravante regulará todas as relações de 

destinação do povo brasileiro: A Constituição Federal de 1988. E o Estado, objeto na primeira 

estrutura, torna-se destinatário para a segunda estrutura (D1’). 

Sendo o ‘Sistema Único de Saúde’ matriz de tensão do nosso pensamento, antes de 

encontrarmos a função do SUS dentro da narrativa, é importante dissecarmos na teoria 

Semiótica a função da Saúde, que, de acordo com a CF/1988, é: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Desta axiologia legal nasce uma segunda estrutura derivada do primeiro contrato
 

(TAVARES JUNIOR, 1980, p.20):  

D1’ ------------------------------- O -------------------------------- D3 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

D1’: Constituição Brasileira de 1988 (novo destinador [universal]). 

O: Saúde. 

D3: Estado Brasileiro. 



 

137 

 

 

 Nessa relação, a sociedade brasileira, por meio de sua Constituição, exterioriza seu 

querer por meio de prescrições nas formas de normas constitucionais e infraconstitucionais, 

responsabilizando o Estado Brasileiro pelo dever coercitivo de fazer cumpri-las. Isso lhe dá 

função actancial de sujeito dentro da narrativa de construção da Saúde como objeto, de acordo 

com o esquema a seguir (TAVARES JUNIOR, 1980, p.36). 

D1’ -------------------------------- O ---------------------------------------- D3 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

            SUJEITO    

Art. 1º- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito”
 
(BRASIL, 1988). 

 

Sendo os textos classificados pelo modo injuntivo e o Estado, no seu papel legislativo, 

proclamador das prescrições, não há poder de recusa pelo sujeito que é o próprio editor de 

seus deveres e quereres.  

O Estado, na busca pela viabilização do contrato ou programa virtual transmitido pela 

CF/ 1988, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) como adjuvante, aquele que 

potencializará, viabilizará ao sujeito Estado o alcance de seu objeto, Saúde
 
(TAVARES 

JUNIOR, 1980, p.17).  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único [...] (BRASIL, 1988). 

 

Entretanto, dentro da narrativa da persecução pelo sujeito da conjunção com a saúde 

de seus albergados, surgirão obstáculos, dificuldades e contratempos, proporcionados por 

actantes que muitas vezes se põem em confronto com a proposta SUS, os quais recebem 

dentro da teoria semiótica a denominação de oponente
 
(TAVARES JUNIOR, 1980, p.17), ou 

seja, Não-SUS.  

Finalizada a estrutura contratual, como segue no esquema abaixo: 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

 ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

SUS ---------------------- ESTADO BRASILEIRO ----------------------- NÃO-SUS. 

 Adjuvante: SUS 
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 Sujeito: Estado Brasileiro. 

 Oponente: Não-SUS. 

 

O Estado, doravante sujeito imbuído da persecução do Objeto, ou seja o enunciado 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado”, em conjunção eufórica com os fundamentos, 

que em Semiótica constituirão os objetos-valores, atributos imanentes da ação: igualdade, 

equidade, universalidade, solidariedade, integralidade, que tencionarão o querer, dever, poder, 

saber, ser e fazer do sujeito. 

Assim, o Estado se tornará competente (TAVARES, 1980; GREIMAS; COURTÉS, 

2008; BARROS, 2008; FIORIN, 2009) para constituir sob o mesmo contrato virtual que lhe 

foi imposto pela CF/1988, o SUS, dentro da estrutura contratual denominado de Adjuvante, 

“figura que contribui para que o sujeito alcance o objeto” (TAVARES JUNIOR, 1980, p.17). A 

tabela 12 mostra as funções actanciais e os atores dentro da narrativa da Saúde Brasileira. 

 

Quadro 1- Funções Actanciais e atores na narrativa da saúde brasileira. 

 

ACTANTES ATORES 

SUJEITO Estado Brasileiro 

OBJETO Saúde 

DESTINADOR Constituição Federal de 1988 

DESTINATÁRIO Estado Brasileiro 

ADJUVANTE Sistema Universal de Saúde Brasileiro 

(SUS) 

OPONENTE Não-SUS 

 

Fonte: Adaptado de Tavares Junior, 1980. 

De acordo com o esquema narrativo, o SUS, por ser uma construção social, encontra-

se totalmente imerso dentro da cultura, estruturado pela oposição semântica
 
(TAVARES, 1980; 

GREIMAS; COURTÉS, 2008; BARROS, 2008; FIORIN, 2009) Natureza/Cultura; é regido 

por leis e regras, as quais, se desobedecidas, descaracterizam-no. Entretanto não são capazes 

de transportá-lo ao campo semântico da Natureza. 

Portanto, verifica-se uma euforização, positivação, nesse caso, da cultura e uma 

disforização, negativização da natureza, tendo em vista que sendo o SUS uma criação do 

homem em sociedade, sua variante (Não-SUS) estará sempre dentro do campo semântico da 

Cultura. Assim, dentro deste campo, se institui nova oposição SUS/NÃO-SUS. 
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O nível narrativo leva em consideração o ponto de vista de um sujeito e sua relação 

com um objeto. A relação entre sujeito e objeto pode ser de junção ou de transformação, cujos 

sujeitos podem ser respectivamente, conforme (o tipo) de cada uma delas, sujeito de estado ou 

sujeito do fazer (FIORIN, 2009, p.31).  

O primeiro [sujeito] surge da relação juntiva com o objeto. Esta, se manifesta por uma 

conjunção ou uma disjunção com o objeto, que pode ser modal ou de valor. Este é sempre 

algo de interesse do sujeito; aquele serve de meio de aquisição para o objeto-valor na 

impossibilidade direta de conjunção do sujeito com o objeto. Dessa maneira, entende-se que o 

sujeito de estado está sempre numa relação de pertencimento ou de não pertencimento em 

relação ao objeto (BARROS, 2008, p. 17). 

 O segundo sujeito, é o do fazer, ou seja, aquele que tem competência para realizar 

uma performance (desempenho). Para tanto, ele é modalizado por um saber e um poder que 

devem agir conjuntamente, ele deve saber e poder realizar. Se não estiver modalizado pelo 

saber ou pelo poder, torna-se incompetente, pois, mesmo sabendo, não pode, ou, mesmo 

podendo, não sabe realizar (Id., 2008, p. 17). A relação entre o Adjuvante SUS e os objetos-

valor do Sujeito Estado é de conjunção de acordo com a figura 1. 

 

Figura 5 – A relação de Conjunção entre o Adjuvante SUS e os Objeto-valores do Sujeito 

Estado. 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

SUS 

Solidariedade 

Integralidade 

Universalidade Igualdade 

Equidade 
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Tomando como exemplo o fundamento solidariedade, seu contrário (oposto) será o 

egoísmo. Ambos os termos mantêm entre si uma relação de contrariedade. Cada um dos 

termos pode ser negado, fazendo surgir a Não-solidariedade e o Não-egoísmo, cuja relação é 

de subcontrariedade. Esses quatro termos são organizados num quadrado semiótico (FIORIN, 

2009, p.22).  

Ao quadrado é aplicado um processo de asserção e negação dos termos, do qual a 

solidariedade vem euforizada, pois o processo parte da afirmação do egoísmo, negação do 

egoísmo, afirmação do não egoísmo, negação do não-egoísmo e, finalmente, a afirmação da 

solidariedade, conforme o modelo disposto na figura 2 aplicado a qualquer dos fundamentos 

do SUS (FIORIN, 2009, p.23). 

 

Figura 6 – Aplicação do quadrado semiótico ao termo solidariedade. 

Solidariedade      Egoísmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Não-Egoísmo     Não-Solidariedade 
Referência: Fiorin (2009). 

 

 A disjunção de quaisquer desses objetos-valores com o adjuvante, agora sujeito de 

estado SUS, torná-lo-ia incompleto e, portanto, incapaz de tornar-se um sujeito do fazer, pois 

esses objetos-valor em relação ao sujeito do fazer são elementos da competência deste e, a 

ausência de quaisquer deles torna o adjuvante SUS incompetente, descaracterizando-o como 

sujeito do fazer, pois não saberia ou poderia realizar performance (desempenho), surgindo 

dessa nova relação um anti-sujeito, oponente, Não-SUS de acordo com a figura 3. 
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Figura 7 – A relação de Disjunção entre o Adjuvante SUS e quaisquer dos Objetos-valores do 

Sujeito Estado Brasileiro. 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

Essa explanação sobre o adjuvante SUS está modalizada por um fazer, levando-se em 

consideração transformações de estado, ou seja, a relação juntiva entre sujeito do fazer e 

objeto. Contudo, observa-se que o adjuvante SUS também pode ser modalizado pelo /SER/ 

que vai refletir sobre a sua condição de existência verdadeira, mentirosa, falsa ou secreta. O 

quadrado semiótico que organiza essas categorias denomina-se quadrado veriditório, opondo 

o ser e o parecer (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p.403) de acordo com a figura 4. 

Figura 8– Aplicação do quadrado semiótico ao termo solidariedade. 

 

Referência: Greimás e Courtés (2008) 

Não-
SUS 

Integralidade 

Igualdade 

Equidade Universalidade 

Egoísmo 
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 Tomando-se ainda o fundamento SOLIDARIEDADE, se o adjuvante SUS, sujeito do 

fazer é e parece ser solidário, ele está sob o signo da verdade. Se ele parece mas não é, está 

sob o signo da mentira. Se ele é, mas não parece ser, ele está sob o signo do segredo, e, se ele 

não parece e não é, está sob o signo da falsidade.  

À luz do quadrado veriditório, apreendemos que, à ausência de qualquer um dos 

fundamentos que são a base estrutural do actante adjuvante SUS, retira-o da regência do 

signo da verdade, pois, mesmo parecendo, não seria, podendo este, encontrar-se em quaisquer 

dos outros três signos, conforme a situação. Introduzindo-o, automaticamente ao campo 

semântico do Não-SUS de acordo com a figura 7. 

Figura 9 – Quadrado Semiótico e Veriditório aplicado ao fundamento Solidariedade. 

 SUS 
 Verdade                       Falso 

 Solidariedade      Egoísmo 

 

 

 

  

    

 

 

      Não- Egoísmo                                            Não-Solidariedade 

            Segredo                                                                                 Mentira 

Não-SUS 

Fonte: Tavares Júnior (1980); Fiorin (2009); Greimás e Courtés (2008). 

7.3 Análise semiótica do Art. Nº 197 e 199 

 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado
 
(BRASIL, 1988). 
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Semioticamente, o artigo nº 197 da CF/1988, em nada se afasta da 2ª estrutura 

contratual, onde a CF/1988 (D1’) determina que o objeto Saúde deve ser viabilizado pelo 

Estado Brasileiro (D3). Ora, a única instituição, em abstrato, autorizada dentro da narrativa da 

Saúde a atuar como sujeito, no caso do artigo acima, poder público é o próprio Estado.  

Portanto, cabe a ele as funções de regulamentação, fiscalização e controle, bem como, 

execução direta ou através da contratação de serviços, caso não haja capacidade por parte do 

seu adjuvante SUS, da consecução do objeto Saúde. 

D1’ ------------------------------- O -------------------------------- D3 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

 Vencido esse ponto, passaremos à análise do artigo nº 199 da CF/1988: “Artigo nº 199 

- A assistência à saúde é livre à iniciativa privada (BRASIL, 1988). Esse artigo inaugura, 

semioticamente, uma nova estrutura contratual, diferente das estruturas contratuais 

anteriormente formuladas.  

Nesta, o Estado, através de uma missão virtual imposta pela CF/1988, cede seu lugar 

de destinatário à “iniciativa privada”, cedendo também, sua função actancial de sujeito para os 

“empreendedores, investidores no setor econômico da saúde”, tornando-se actante oponente 

através de seu adjuvante SUS, por ocupar nicho grande do mercado estabelecido para saúde, 

mesmo à revelia de seus propósitos. 

D1’ ======================== O ======================== D4 

CF/1988 ------------------------------ SAÚDE ---------------------------- Iniciativa Privada. 

Não-SUS--------------- Empreendedores individuais/coletivos------------- SUS. 

D1 – CF/1988. 

O – Saúde. 

D4 – Iniciativa Privada. 

Sujeito -  Empreendedores Individuais/Coletivos. 

Adjuvante -  Não-SUS. 

Oponente – SUS. 

 Dentro da teoria semiótica, a CF/1988 abriu um espaço para um novo sujeito no setor 

saúde, devendo ele, submeter-se à prescrição do artigo nº 197: “regulamentação, fiscalização 

e controle” por parte do Estado Brasileiro, entretanto, assentado em fundamento da própria 
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CF/1988 que em relação ao trabalho e empreendedorismo é: “IV – os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa” (BRASIL, 1988). 

 Na narrativa Constitucional esse fundamento se reveste nos seguintes princípios, que 

expressam objetos-valores diferentes dos euforizados pelo Sujeito Estado Brasileiro e seu 

Adjuvante SUS quando se trata do tema saúde, por terem seu percurso de sentido assentado 

em base diferente daqueles expressos na narrativa da Saúde brasileira: 

 

I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; 

IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das 

desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos 

o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei (BRASIL, 1988). 

 

 Por fim, a CF/1988 autoriza que instituições de matiz privada participem, de forma 

complementar do SUS, conforme o disposto no “§ 1º (Art. 199) As instituições privadas 

poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos” (BRASIL, 1988).  

 Em Abbagnano (2007, p.156)
 
a ideia de complementariedade abraça dois conceitos 

opostos que se corrigem em reciprocidade para integrarem-se na descrição de um fenômeno, 

sendo sua origem principalmente da matemática e da física. Inserida na ideia SUS, a 

complementariedade das instituições não dispensa o apreço pelos objetos-valores euforizados 

pelo Sujeito e Adjuvante dentro da narrativa da Saúde. 

Semioticamente, esse parágrafo da CF/1988 somente fará sentido, desde que, as 

instituições privadas, agindo de maneira a complementar o SUS, aceitem contratar 

virtualmente, de acordo com a segunda estrutura, assumindo função actancial de adjuvante, 

sendo modalizados pelos mesmos valores que dão competência para o poder-fazer do SUS de 

acordo com a figura 5.  

Mesmo que a obrigação imposta em lei seja apenas seguir diretrizes, estas, segundo o 

esquema mostrado na figura 10, não possuem a força para gerar nem modalizar o poder-fazer 
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das instituições em ação complementar ao SUS. Sua função é indicar o caminho de como se 

farão as ações depois de geradas e atreladas a um princípio e assentadas em um fundamento. 

Faz-se necessário um alinhamento com os objetos-valores e objetos-modais do Estado 

Brasileiro na narrativa da Saúde para uma ação significativa dentro da semântica SUS.  

 

Figura 10 – Função da Diretriz: partir de um princípio assentado em fundamento e aportar no 

objetivo – Sem força geratriz. 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

7.4 Análise semiótica das leis federais nº 9.637/1998 e nº 13.019/2014 

 

Para esse mister temos que partir de dois pontos irrenunciáveis. O primeiro, 

contextualizando, o SUS nasce autorizado pela própria CF/1988, através daquilo que, na 

narrativa da Saúde brasileira, Tavares Júnior (1980, p.17) denominou de “contrato – programa 

virtual de ação” – como adjuvante, função actancial que potencializa a ação da função 

actancial sujeito na consecução do objeto Saúde, de acordo com a estrutura abaixo 

(TAVARES JUNIOR, 1980, p.20). 
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D1’ ------------------------------- O -------------------------------- D3 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

D1’: Constituição Brasileira de 1988 (novo destinador). 

O: Saúde. 

D3: Estado Brasileiro. 

Derivada diretamente do artigo nº 196 da CF/1988: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

 

Finalizada a estrutura contratual, estabelece-se como segue: 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

 ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

SUS ---------------------- ESTADO BRASILEIRO ----------------------- NÃO-SUS. 

 Adjuvante: SUS 

 Sujeito: Estado Brasileiro. 

 Oponente: Não-SUS. 

 Todos os que assumirem função actancial de adjuvante, estarão sujeitos ao mesmo 

contrato virtual estabelecido pela CF/1988 para o Estado Brasileiro, que se fará representar 

pelo adjuvante SUS.  

Ora, quando a CF/1988 autoriza instituições de matiz privada a atuar na 

complementariedade e, intencionalmente ou displicentemente, como regra exige que elas 

alinhem-se tão somente a diretrizes, esquece-se de que diretrizes não nascem sozinhas, não 

são autoevidentes e não têm força para gerar ou modificar princípios e fundamentos sob os 

quais tiveram sua existência no mundo dos homens, de acordo com a figura 10. 

§ 1o [Art. 199] As instituições privadas poderão participar de forma complementar 

do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos” (BRASIL, 1988). 
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 Portanto, torna-se irrenunciável que, qualquer instituição atuando em 

complementariedade com o sujeito Estado Brasileiro, através do adjuvante do sujeito (SUS), 

possa em sua atuação utilizar-se de outros fundamentos, sem, portanto, utilizar-se primeiro 

dos escolhidos e acolhidos pelo SUS através do contrato imposto pela CF/1988, fundamentos 

ou valores, no caso da semiótica, objetos-valores. 

 Esses objetos-valores, fazem parte, daquilo que modaliza, ou seja, que dá ao adjuvante, 

competência, o poder de realizar ações dentro da narrativa da Saúde Brasileira, ou seja, dá-lhe 

o sentido e a significação de SUS. Abrindo-se mão desses valores, o destinador Estado 

Brasileiro, nega o contrato virtual imposto pela CF/1988, abraçando novos objetos-valores, 

modificando o percurso gerativo de sentido, construindo uma nova narrativa não autorizada, 

diferente da inicialmente acordada. 

 Dessa maneira, ganha força sintática e semanticamente, a ideia e o campo semântico 

do oponente (Não-SUS). Mesmo que não haja intenção explícita, outros valores coadunam-se 

com outros percursos gerativos, que são inconciliáveis com os do SUS.  

Então, prestar serviço, atuar como SUS, mesmo que parcialmente, significa acolher e 

atuar em obediência a todos os fundamentos, transformando-os em objetos-valores para que 

possam ser externados na atuação da instituição naquilo a que se propôs e contratou, leitos, 

serviços educacionais e outros, como fonte de poder-realizar, competência, exigida para o 

desempenho das ações SUS, pelo contrato virtual imposto pela CF/1988.  

Além disso, a atuação dessas instituições deve obedecer às diretrizes expedidas pelo 

SUS, devendo estas estarem atreladas aos princípios assentados em fundamentos. Primeiro 

ponto irrenunciável. 

O segundo, complementar é estar dentro (ABBAGNANO, 2007, p.176). De acordo 

com o enunciado: “[...] devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado” (BRASIL, 1988), pressupõe-se, 

explicitamente, a complementariedade na execução, pois admite a Constituição Brasileira, que 

o Estado na função de sujeito, possa, através do seu adjuvante SUS, complementar a execução 

do objeto Saúde, por meio da contratação de pessoas físicas ou privadas. 

A lei federal nº 9.637/98 dispõe sobre quatro assuntos de grande interesse dentro do 

processo de inserção das Organizações Sociais no processo da execução de políticas públicas: 



 

148 

 

 

qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 

Publicização, a extinção dos órgãos e entidades, tais como algumas fundações públicas, e a 

absorção de suas atividades por organizações sociais. 

A referida lei não modifica o contrato onde o destinador CF/1988 impõe ao 

destinatário Estado Brasileiro a missão de prover e tornar possível o objeto Saúde. O Estado 

modalizado pelo dever e pelos objetos-valores, fundamentos, torna-se competente para 

realizar e, para tal, cria através da mesma CF/1988 o seu adjuvante, aquele que o ajudará e 

viabilizará a consecução do objeto: o SUS. 

Dentro da narrativa da saúde através de uma lei federal, o Estado Brasileiro, sujeito da 

ação, cria outros adjuvantes, como forma de, segundo autodeclaração, potencializar, tornar 

eficiente a ação do próprio Estado (CARDOSO, 2006, p.15; PEREIRA, 2006, p.23).  

O que buscaremos analisar nessa lei e na seguinte é se, ao tornar as Organizações 

Sociais atuantes no Âmbito do Setor Saúde (OSS) actantes adjuvantes, o Estado, na função 

actancial de sujeito, tomou precauções abstratas para que os fundamentos, objetos-valores, 

que dão competência para atuação e significação SUS, fossem observados pelos novos 

adjuvantes: OSS qualificadas e realizando contratos de gestão com o Estado Brasileiro. 

A nova estrutura, aditada dos novos adjuvantes do Estado, fica então do seguinte 

modo: 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

 ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

SUS/OSS ---------------ESTADO BRASILEIRO -----------------NÃO-SUS. 

 Adjuvante: SUS/OSS 

 Sujeito: Estado Brasileiro. 

 Oponente: Não-SUS. 

Artigo 1
o
 - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde [...] (BRASIL, 1998). 
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 A primeira oposição que se estabelece no texto acima é, entre os enunciados, “sem fins 

lucrativos” e, o pressuposto contrário, “com fins lucrativos”. Vamos então aplicar os 

quadrados semiótico e veriditório simultaneamente como fizemos com o SUS. Antes, 

estabeleçamos o que a lei quer dizer com o termo ausência de fins lucrativos: instituições que 

não recompensem monetariamente seus associados, depreendido dos seguintes dispositivos 

contidos na própria lei: 

Artigo 2
o
  - São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no 

artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social: [...] 

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; [...] h) proibição 

de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 

membro da entidade; [...] i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos 

legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes 

financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, 

ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da 

mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; [...] 

(BRASIL, 1998) 

 

  

 Para essa lei, alcunhada como a lei das Organizações Sociais (OS), por ser uma norma 

que estende sua cobertura para além do setor saúde, o maior valor para tornar elegível uma 

instituição, para que essa possa contratar com o Estado Brasileiro, poder público, 

personificado pelo poder executivo, é a presença ou ausência de fins lucrativos. Como visto 

acima, o atributo, fins lucrativos, é entendido na própria norma como recompensa monetária.  

 Entretanto, recompensas vão além das monetárias, podem traduzir-se em quaisquer 

vantagens ou benefícios, materiais ou imateriais, que se possa retirar das diversas atividades 

humanas (HOUSSAIS; VILLAR, 2009); faz-se bem alertar que, entre elas, podem destacar-se 

as fiscais, onde o Estado abre mão de recolher taxas e tributos de algumas instituições que 

conveniam ou contratam atividades, ditas de relevância pública. 

Tomando o valor sem fins lucrativos, seu contrário (oposto) será o com fins lucrativos. 

Assim, como no exemplo do fundamento Solidariedade, tomado no capítulo anterior, ambos 

os termos mantêm entre si uma relação de contrariedade pautada pela presença e ausência de 

fins lucrativos (FIORIN, 2009, p.22). Cada um dos termos pode ser negado, fazendo surgir a 
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Não-Ausência de fins lucrativos e o Não-Presença de fins lucrativos, cuja relação, como visto 

anteriormente, é de subcontrariedade entre elas.  

Ao quadrado é aplicado um processo de asserção e negação dos termos (Id., 2009, p. 

23), do qual a ausência do atributo fins lucrativos vem euforizada, pois o processo parte da 

afirmação do atributo com fins lucrativos (presença), negação do atributo presença de fins 

lucrativos, afirmação da não presença do atributo fins lucrativos (ausência) e finalmente a 

afirmação da ausência do atributo fins lucrativos. 

Figura 11 – Quadrado Semiótico e Veriditório aplicado ao valor Sem Fins Lucrativos. 

SUS 
Verdade       Falsidade 

Ausência de Fins Lucrativos   Presença de Fins Lucrativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não-Presença de Fins Lucrativos  Não-Ausência de Fins Lucrativos 

Segredo        Mentira 

         Não-SUS 
Referências: Tavares Júnior (1980); Fiorin (2009); Greimás & Courtés (2008). 

 

Tomando-se o valor ausência do atributo fins lucrativos, espera-se que o adjuvante 

OSS, atuando em paralelo com o adjuvante SUS, também sujeito do fazer seja e pareça, estar 

sob o signo da verdade. Para tal, dentro dessa nova narrativa autorizada pela CF/1988 é 

necessário que dele (OSS) seja retirado qualquer resquício do atributo com fins lucrativos 

dentro daquilo que atuar como adjuvante do Estado Brasileiro na consecução do objeto Saúde.  

À luz do quadrado veriditório, foi apreendido que, à ausência de qualquer um dos 

fundamentos que são a base estrutural do actante adjuvante SUS, retira-o da regência do 

signo da verdade, pois, mesmo parecendo, não seria, podendo este, encontrar-se em quaisquer 

dos outros três signos conforme a situação, introduzindo-o, automaticamente, ao campo 
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semântico do Não-SUS. O mesmo raciocínio é aplicado às OSS atuando como adjuvantes e 

contratando com o Estado. 

Artigo 7
o
 - Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

[...]Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta 

no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao 

atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos 

no artigo nº 198 da Constituição Federal e no artigo nº 7
o
 da Lei n

o
 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 (BRASIL,1998). 

 

 Isso posto, a lei das OSS (nº 9.637/1998) entra em sintonia com o contrato virtual 

imposto pela CF/1988 ao destinatário Estado Brasileiro, agora na função actancial de sujeito, 

contratando com seus adjuvantes, a lei tratou de proteger primeiramente a administração 

pública impondo valores expressos nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e economicidade.  

Contudo, no caso específico, abstratamente, no âmbito da área da Saúde, o contrato é 

modalizado semanticamente pelo dever do Estado em prover a Saúde, devendo 

obrigatoriamente, conter os objetos-valores da Saúde expressos nos princípios assentados nos 

fundamentos: universalidade, integralidade, igualdade, equidade e solidariedade, obedecendo 

à enunciação da CF/1988 “saúde como direito”, além dos objetos-valores enunciados como 

princípios da administração pública, como mostra a figura abaixo como modais da sintaxe 

semiótica. 
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Figura 12 – A relação de Conjunção entre o Adjuvante OSS/SUS e os Objeto-valores do 

Sujeito Estado. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 A referida norma, por também ser editada pelo próprio Estado Brasileiro, ratifica o 

contrato enunciado pela CF/1988 no setor saúde. Então, os objetos-valores que dão 

competência à atuação significativa de SUS, deverão fazer-se presentes, além dos valores 

administrativos do Estado, sob pena de a ação ensejada pelos adjuvantes estar fortalecendo o 

campo semântico do Não-SUS. 

 A lei nº 13.019/2014 detalha em minúcias a relação administrativa das Organizações 

Sociais ao contratar com o Estado Brasileiro, sem portanto, alterar a situação do setor saúde 

em relação ao contrato virtual de ação imposto pela CF/1988.  
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Para a análise semiótica, o importante é a manutenção da situação contratual referida 

acima. Portanto, para a referida norma, valem os pontos analisados da lei anterior (nº 

9.637/1998). As duas lei federais estão em sintonia semiótica com o contrato virtual de ação 

enunciado pela CF/1988. (TAVARES JUNIOR, 1980, p.20).  

 

7.5 Análise semiótica das leis Estaduais nº 12.781/1997, nº 15.356/2013 e nº 15.408/2013 

 

Não é nosso mister o estudo jurídico de normas, mas o semiótico, o que nos leva a 

declarar que situação sui generis ocorre na promulgação da lei estadual nº 12.781/1997, suas 

partes constituintes e dispositivos são muitas vezes iguais e, em muitos casos, parecidos aos 

da lei federal nº 9.637/1998. Entretanto, a lei estadual é precursora da lei federal. Como 

exemplo, citamos o artigo 1º que contém redação igual à norma federal. 

 

Artigo 1º. - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, qualificar como 

organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, ao trabalho e à 

educação profissional, à ação social e à saúde [...] (CEARÁ, 1997). 

 

A oposição que se estabelece no texto da lei estadual é também entre os enunciados 

“sem fins lucrativos” e, o pressuposto contrário, “com fins lucrativos”, assim como a norma 

federal. Aplicados os quadrados semiótico e veriditório simultaneamente como feito na figura 

11, encontramos as mesmas relações estabelecidas.  

 b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; [...] h) proibição 

de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento do associado ou 

membro da entidade; [...] (CEARÁ, 1997). 

 

Entretanto, os objetos-valores euforizados pela lei estadual, foram apenas legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. Todos são valores da 

administração pública brasileira contidos na CF/1988, prescritos para todo e qualquer tipo de 

administração no sentido da gestão pública.  
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São os únicos valores expressos em lei para serem respeitados por quem for contratar 

com o Estado Cearense, mesmo que, semioticamente, a Saúde, em nível federal (CF/1988, lei 

nº 8080/90, lei nº 9.637/1998) expresse, outros valores a serem euforizados além daqueles.  

Outro fato interessante é que, no âmbito estadual, fica sob a responsabilidade e 

discricionariedade de servidores graduados tomar a decisão sobre que cláusulas vão entrar no 

contrato de gestão de suas respectivas áreas de atuação. Sendo assim, cabe ao secretário do 

Estado da Saúde, em última instância, decidir dentro do contrato de gestão, se a OSS em 

contrato de gestão com o Estado do Ceará, submeter-se-á ou não, aos fundamentos do SUS.  

Uma distorção sem precedentes que coloca o projeto SUS à mercê das decisões e 

inclinações pessoais e econômicas de alguns servidores, que nem sempre poderão estar 

alinhados ao projeto SUS, e, ao invés, ao projeto Não-SUS.  

Semioticamente, equivale ao fato de somente na confecção do contrato de gestão, é 

que se decide se a OSS dentro do conceito de complementariedade vai acatar e aceitar o 

contrato virtual de ação proposto pela CF/1988 para o sujeito Estado, ou não. Se acatar e 

contiver em cláusula, entra em sintonia e a OSS atua como adjuvante; se em contrário, a OSS 

atua como oponente (Não-SUS) (TAVARES JUNIOR, 1980, p.19).  

 

Art. 9º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os 

seguintes preceitos: [...] Parágrafo Único. O Secretário do Estado ou autoridades 

supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas do 

contrato de gestão de que sejam signatários (CEARÁ, 1997). 

 

Em síntese, representada pela figura abaixo (figura 13), a relação contratual semiótica 

entre o Estado do Ceará, destinatário e sujeito da ação de prover Saúde e as OSS, adjuvantes 

do Estado no projeto de consolidação de um Sistema Único de Saúde, se faz sintaticamente 

modalizada como se mostra abaixo por objetos-valores diferentes dos euforizados pelo Estado 

Brasileiro, enquanto sujeito semiótico e pelo SUS seu principal adjuvante.  

Ficando o Estado do Ceará, numa relação semiótica de dependência personalíssima 

ou, de pequeno grupo de servidores graduados, em especial, os da Secretaria de Estado da 

Saúde, a decisão de obedecer ou não ao contrato virtual expedido pela CF/1988.  

No Estado Alencarino, o contrato virtual de ação para tratar com OSS, ficaria com a 

seguinte configuração: 

D1’ ------------------------------------O------------------------------------D5 
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CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- CONTRATO DE GESTÃO. 

D1’: CF/1988 

O: Objeto 

D5: Contrato de Gestão 

 O contrato de gestão assume a função actancial do Sujeito Estado Brasileiro e contrata 

com OSS para potencializar, viabilizar a consecução do Objeto Saúde e, em relação aos 

fundamentos do SUS, figuras modalizantes para o poder/fazer significativamente, podem ou 

não conter a aceitação do contrato virtual de ação proposto pela CF/1988, ou seja, recusar-se 

pelo instrumento de tratativa particular com a OSS, caso a caso, dando margem às seguintes 

configurações de contrato. 

Aceitação do Contrato Virtual: OSS assume função actancial de adjuvante. 

ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

OSS ---------------------- CONTRATO DE GESTÃO ------------- NÃO-SUS. 

Adjuvante: SUS 

Sujeito: Contrato de Gestão/Estado Brasileiro. 

Oponente: Não-SUS. 

 

Não Aceitação/Recusa do Contrato Virtual: OSS assume função actancial de Oponente. 

ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

NÃO-SUS ------CONTRATO DE GESTÃO/ESTADO CEARENSE ---------SUS. 

Adjuvante: NÃO-SUS 

Sujeito: Contrato de Gestão/Estado Brasileiro. 

Oponente: SUS. 

 

Portanto, in abstrato, a lei estadual que disciplina a contratualização de OSS no setor, 

tanto em outros setores como no da saúde, com o sujeito Estado do Ceará deixa nas mãos dos 

seus servidores a decisão de contratar com os valores do SUS, ou não contratar com esses 

valores, adjuvantes para o setor saúde, dando às feições do contrato, possibilidade legal de 

estabelecimento de novo projeto não equivalente ao SUS, portanto, Não-SUS, mesmo que o 

discurso de gestores seja em defesa do projeto SUS.  
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Oficial e Semioticamente, o Estado autoriza-se de maneira disfarçada, portanto, 

mantendo uma aparência de ser de acordo com o excerto abaixo, entretanto, dando a 

possibilidade de não ser, ou seja, sob o signo da mentira no quadrado veriditório, de seguir 

projeto diferente, próprio, ou seja, Não-SUS, simplesmente não aceitando o contrato virtual 

de ação, por não aceitar seus objetos-valores através de ato proclamado por servidor graduado 

do Estado do Ceará, em contrato de gestão.  

 

A Secretaria da Saúde do Estado (SESA) é um órgão da administração direta do 

Governo estadual. Gerencia no Estado o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2016). 

 

A afirmação acima, poderá ser melhor compreendida ao compararmos com as figuras 

13 e 14, onde a primeira trata dos objetos-valores euforizados pelas leis estaduais que tratam 

da qualificação de OSS para operar dentro de uma estrutura de complemento ao SUS 

cearense, todos diferentes dos fundamentos originalmente euforizados pelo SUS.  

A segunda trata dos valores euforizados pela própria Secretaria Estadual de Saúde do 

Ceará (SESA-CE) e externados ao público em seu endereço virtual no tópico: A Secretaria, o 

que é. Objetos-valores estes, externados quando a instituição dá publicidade ao seu mister e, 

euforiza, tomando como positivos os objetos-valores: universalidade, integralidade, equidade, 

ética e honestidade, pelo seguinte excerto: 

 

MISSÃO - Assegurar a formulação e gestão das políticas públicas em saúde e a 

prestação da assistência à saúde individual e coletiva, contribuindo assim para a 

melhoria da qualidade de vida dos cearenses. A SESA enfrenta essa missão, baseada 

nos valores da universalidade, integralidade, equidade, ética e honestidade 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2016). 

  

 Esse trabalho não tem o fim de desabonar valores como ética e honestidade na ação de 

uma instituição. Reforçamos a importância da ação das instituições pautadas em valores tão 

importantes. Entretanto, para uma instituição que se autoproclama gestora do SUS, no Estado 

do Ceará, buscava-se encontrar a reafirmação dos fundamentos do SUS, do enunciado “Saúde 

como direito”, reforçada por outros objetos-valores importantes para a Região Nordeste e para 

o povo cearense. A relação entre a SESA-CE e seus objetos-valores encontra-se representada 

pela figura abaixo. 
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Figura 13 – A relação de Conjunção entre o Adjuvante OSS/SUS e os Objeto-valores do 

Sujeito Estado do Ceará de Acordo com as leis Estaduais nº 12.781/1997, nº 15.356/2013 e nº 

15.408/2013. 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

Figura 14 – A relação de Conjunção entre SESA-CE e os Objeto-valores externados na 

enunciação da missão. 

 
Fonte: próprio autor 

 

As leis estaduais nº 15.356/2013 e 15.408/2013, apenas criam novos procedimentos e 

aumentam o leque de possibilidades de OSS, legalizadas por um processo de qualificação, 

contratar com o Estado, sem portanto, alterar as condições de significação dessas tratativas.  
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Portanto, semioticamente, fica-se atrelado à situação de distorção relatada acima, ou 

seja, a condição de aceitação de modalizadores do poder/fazer, objetos-valores euforizados 

pela CF/1988 e acolhidos pelo sujeito Estado Brasileiro, no Estado do Ceará, dependem da 

vontade dos servidores, de acatar ou não, em contrato, cláusulas que permitam às OSS do 

estado, atuarem na função actancial de Adjuvante, ou seja, aqueles que viabilizarão e 

potencializarão a função actancial do Estado Brasileiro na direção do Objeto saúde e do 

projeto SUS. 

 

7.6 Associação das Pioneiras Sociais 

 

A Associação das Pioneiras Sociais é Serviço Social Autônomo instituído pelo poder 

executivo, autorizado pela lei federal nº 8.246/91, sucedâneo da Fundação das Pioneiras 

Sociais também instituída pelo poder executivo autorizada pelo poder legislativo por meio da 

lei federal 3.736/60.  

Artigo 1º - É o poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo 

das Pioneiras Sociais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de 

interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência 

médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população e de desenvolver 

atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o 

poder público (BRASIL, 1960). 

 

 No início da condição de Organização Social, suas tratativas com o poder público se 

davam através de convênios firmados entre a Associação e o Ministério da Saúde (MS). Com 

a vigência da lei federal nº 9.637/98, realizou processo de qualificação como Organização 

Social e passou a tratar com o Estado por meio de Contrato de Gestão. 

 Para as entidades sem fins lucrativos, que buscam atuar no setor Saúde, a lei federal 

9.637/90 no capítulo das disposições finais e transitórias, no seu artigo nº 18, condiciona o 

contrato de gestão da “Organização Social que absorver atividades de entidade federal extinta 

no âmbito da área da saúde, deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento 

da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde”. 

A rede Sarah de hospitais do aparelho locomotor é gerida por uma associação que até 

o ano de 1991 era uma fundação pública, transformando-se em OSS por conta de outra lei 

editada em 1998, enquadrando-se no dispositivo acima por força de sua relação com o poder 

público na forma de Contrato de Gestão. 
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Portanto, dentro da narrativa da Saúde Brasileira, a OSS por força legal, injuntiva, 

modalizada semanticamente pelo dever, obriga-se, a observar no sentido de alicerçar-se para 

estar no padrão de legalidade das relações jurídicas com o Estado, os princípios do SUS 

assentados em seus fundamentos: integralidade, universalidade, igualdade, equidade e 

solidariedade. 

Para cumprir esse mister, tem a OSS o dever de aceitar o contrato virtual de ação 

imposto pela Constituição Federal de 1988 ao Estado, enquanto sujeito da narrativa da Saúde, 

e cumprir fielmente dentro dessa mesma narrativa, aquilo que foi proposto para o sujeito e seu 

adjuvante SUS. Portanto, cabe às OSS, agindo complementarmente, em outras palavras, 

enquanto SUS, obedecer e prestar assistência de acordo com os valores expressos pelo SUS. 

Esses valores, fundamentos, transmudam-se dentro da teoria semiótica em objetos-

valores, ou seja, aquilo que é euforizado pelo sujeito na consecução de seu objeto. Euforizar 

significa, dentro da teoria de escolha, positivar. Objetos-valores, então, funcionariam como 

atributos modalizadores, sem os quais a narrativa da Saúde contida na CF/1988 e normas 

posteriores, perde sentido e significação. 

 Passemos agora à análise realizada no sítio virtual da rede Sarah acerca da história 

institucional, narrada pela própria instituição e valores externados como positivos por ela 

encontrados no sitio virtual de endereço http://www.sarah.br/a-rede-sarah/nossos-principios/ e 

http://www.sarah.br/a-rede-sarah/nossa-historia/:  

 Iniciaremos pela história contada pela própria instituição e externada no sitio acima, 

para dela apreendermos a importância dos objetos-valores, pela instituição denominados de 

princípios, na história evolutiva da Rede Sarah e sua relação como o Objeto Saúde do sujeito 

Estado Brasileiro: 

 1956 - Nasce a sociedade civil de utilidade pública "Pioneiras Sociais" por 

meio do decreto do poder executivo nº 39.865 de 29 de agosto de 1956. 

 

 1960 - Inauguração do Centro de Reabilitação SARAH Kubitschek 

Com o objetivo de dotar Brasília de moderno centro de reabilitação, a Fundação das 

Pioneiras Sociais implanta, na nova capital, um centro de reabilitação, inaugurado, 

em 21 de abril de 1960, pelo Presidente Juscelino Kubitschek. 

 

 1968 - As origens do projeto SARAH 

Aloysio Campos da Paz Júnior é convidado para dirigir o Centro de Reabilitação 

SARAH Kubitschek e nele desenvolver as ideias que surgiram do seu treinamento 



 

160 

 

 

em Oxford. Surge o embrião do Conselho Comunitário, para dar apoio político ao 

futuro projeto. 

 1969 - Ampliação do Centro 

O Centro de Reabilitação, ampliado e adaptado, funcionando também como hospital 

cirúrgico com 66 leitos, atende não só a Brasília como às populações das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. 

 1976 - Aprovação do projeto 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o Ministério da Saúde 

aprovam o projeto que prevê um futuro hospital. Além dos programas de tratamento, 

este centro formará recursos humanos, desenvolverá técnicas e equipamentos e 

coordenará, no futuro, uma rede nacional de hospitais em sua especialidade. 

 1977 - A formação da equipe 

Inicia-se a formação de novos profissionais que irão viver os ideais do SARAH, 

consolidando a implantação da Rede, no futuro. 

 

 1979 - Trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva 

O Centro de Reabilitação inaugura novo tempo nas relações de trabalho: 

Extingue-se a dupla militância — caracterizada pelo trabalho do mesmo 

profissional, no setor público e no setor privado —, desaparecendo, como 

consequência, o conflito de interesses daí gerado. 

Inicia-se uma relação de trabalho em tempo integral e, posteriormente, com 

dedicação exclusiva à instituição. 

 1980 - Inauguração do SARAH 

Em 12 de setembro, o SARAH torna-se realidade e é inaugurado pelo Presidente da 

República. 

 

 1991 - Aprovação da lei: Contrato de Gestão 

Em 25 de junho, é aprovado no Congresso Nacional, o projeto de lei que transforma 

a antiga Fundação em Associação das Pioneiras Sociais, que irá viabilizar a 

expansão da Rede SARAH. 

Em 27 de dezembro, a União Federal e a Associação das Pioneiras Sociais assinam 

o primeiro Contrato de Gestão do Brasil, que será fiscalizado pelo Tribunal de 

Contas da União. 

O Conselho de Administração, formado inicialmente por membros do Conselho 

Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais, que se extingue, preside as decisões 

da nova Associação. 
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 1993 - Ampliação da Rede - SARAH São Luís 

A Rede SARAH expande as suas atividades, inaugurando uma unidade em São Luís 

no Maranhão, para começar a atender a população no norte do Brasil. 

 1994 -SARAH Salvador 

Lúcia Willadino Braga é eleita diretora da Rede SARAH pelo Conselho de 

Administração. Prosseguindo a expansão, mais uma unidade é inaugurada — o 

SARAH Salvador, no Estado da Bahia. 

 1997 - SARAH Belo Horizonte 

A unidade da Rede em Belo Horizonte, estruturada a partir do antigo Hospital das 

“Pioneiras”, é ampliada e equipada com tecnologia de ponta, visando ampliar o 

atendimento da Região Sudeste. 

 1999 - Projeção internacional 

Nas comemorações de seus 450 anos, a Universidade de Reims Champagne-

Ardenne, na França, concede à Dra. Lúcia Willadino Braga, que desde o início de 

sua vida profissional trabalha na Rede SARAH, o título de Doutor Honoris Causa. 

 2000 - The Year 2000 Conference on Brain Injury 

Já reconhecida internacionalmente como centro de produção de conhecimento e 

pesquisa, a Rede SARAH recebe, em Brasília, o congresso da International Brain 

Injury Association, The Year 2000 Conference on Brain Injury. 

 2001 - SARAH Fortaleza 

É inaugurada a primeira unidade voltada exclusivamente para a Neurorreabilitação: 

o SARAH Fortaleza. 

 2002 - 24th Annual Mid-Year Meeting - International 

Neuropsychological Society 

A Rede SARAH recebe em Brasília a 24ª Conferência da Sociedade Internacional de 

Neuropsicologia, 24th Annual Mid-Year Meeting e amplia o intercâmbio com os 

mais importantes centros de pesquisa mundial. 

 2004 - SARAH Ilha da Pombeba - Rio 

Inicia-se o funcionamento do Centro de Reabilitação Infantil, na Ilha da Pombeba, 

no Rio de Janeiro. Este evolui, com a inauguração do Centro Internacional de 

Neurociências e Neurorreabilitação, para a prática de esportes em contato com a 

natureza e reabilitação neurocognitiva. 

 2005 - 1st International Congress on Neurosciences and Rehabilitation 

O Centro Internacional de Neurociências no Lago Norte sedia o 1º Congresso 

Internacional de Neurociências e Reabilitação. 

 

 2005 - Método SARAH 

É relatado um novo método de neurorreabilitação desenvolvido no SARAH, com 

resultados científicos comprovados; uma abordagem que incorpora a família e o 

contexto de cada pessoa, no processo de neurodesenvolvimento. Todo o princípio 

é valorizar o que existe e não o que foi perdido. Este método passa a ser 

implantado internacionalmente, sendo adotado em diversos países. 

 2005 - SARAH Macapá 

É inaugurada a unidade de neurorreabilitação, em Macapá, usando a metodologia 

criada no SARAH e difundida internacionalmente: um projeto voltado para o 

atendimento da criança e da família. 

 2007 - SARAH Belém 
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Implanta-se uma nova unidade voltada para a criança com paralisia cerebral, 

expandindo, assim, o modelo que já se consolidava em diversos outros países. 

 2008 - 5th World Congress for NeuroRehabilitation 

A Rede SARAH sedia o 5º Congresso da Federação Mundial de Neurorreabilitação 

com a participação de representantes de 74 países: o 5th World Congress for 

NeuroRehabilitation. 

 2009 - Centro Internacional de Neurociências e Neurorreabilitação - Rio 

de Janeiro 

Inaugura-se o Centro Internacional de Neurociências e Neurorreabilitação, no Rio de 

Janeiro, concretizando-se o ideal que começou com a implantação do Centro de 

Reabilitação Infantil, na Ilha da Pombeba. 

 2009 - Olhando para o futuro 

No tempo, a Rede vem se transformando e precisa evoluir continuamente, 

elaborando e contemplando novas descobertas científicas, as ideias trazidas pelas 

novas gerações e os avanços tecnológicos, desde que os princípios que viabilizaram 

a trajetória sejam preservados. Este é o patrimônio maior que a instituição transmite 

para o futuro (SARAH, 2015). 

 

 Pelo que se depreende sucintamente, a rede Sarah de Hospitais de Reabilitação nasceu 

na década de 1960, cerca de 28 anos antes da Constituição de 1988, que toma a saúde como 

Objeto e cria o SUS como adjuvante.  

Sua mantenedora nasce no ano de 1956 sob a denominação de Sociedade Civil de 

Utilidade Pública Pioneiras Sociais, e que, no ano de 1960, transmuda-se através de lei 

federal em Fundação Pública das Pioneiras Sociais e, numa data simbólica para a capital do 

Brasil tem inaugurado seu primeiro centro de reabilitação em Brasília. 

 Aloysio Campos da Paz Júnior, nascido em 1934 e falecido no ano de 2015, foi a 

grande figura emblemática que junto com sua equipe deu os contornos que a rede apresenta 

hoje, tais como o trabalho multidisciplinar e a dedicação profissional exclusiva à rede. 

Quando ocorre o advento da criação do SUS com o objetivo de viabilizar a saúde 

como objeto do Estado, a fundação das Pioneiras Sociais, ainda ostentava a natureza pública 

estando, seus servidores e sua gestão sob égide de dispositivos e estatutos da mesma natureza, 

próprios à administração pública federal direta, de acordo com o esquema abaixo: 

CF/1988 ----------------------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

ADJUVANTE ---------------------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

SUS/APS-SARAH ---------------ESTADO BRASILEIRO -----------------NÃO-SUS. 

 

Adjuvante: SUS/REDE SARAH 
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Sujeito: Estado Brasileiro 

Oponente: Não-SUS. 

 No ano de 1991, já sob a vigência do novo contrato de ação virtual imposto aos 

serviços de saúde pela CF/1988, a rede Sarah desvincula-se das amarras estatais, 

transmudando-se, também através de lei federal, em ação do próprio executivo federal, em 

Serviço Social Autônomo gerido agora por uma associação: “Pioneiras Sociais”, garantindo 

seu orçamento através de convênios e Contratos de Gestão formalizados com o Estado, 

mesmo antes da vigência da lei das OSS que data de 1998, segundo enunciação no sitio da 

Rede. 

A Associação das Pioneiras Sociais não enuncia explicitamente se planejava caminho 

próprio de crescimento da rede sob sua gestão, contudo, depreende-se, quando declara: “Em 

25 de junho [1991], é aprovado no Congresso Nacional, o projeto de lei que transforma a 

antiga Fundação em Associação das Pioneiras Sociais, que irá viabilizar a expansão da Rede 

SARAH” (SARAH, 2015). 

Da enunciação anterior infere-se haver a necessidade de desvincular-se das amarras do 

Estado no que se dizia respeito à maneira de contratar pessoal e licitar seus materiais e gerir 

suas unidades. No ano de nascimento do Serviço Social Autônomo Sarah Kubitscheck (1991) 

sob a gestão da Associação das Pioneiras Sociais (APS-SARAH), o esquema de ação virtual 

semiótico ficou assim configurado (TAVARES JUNIOR, 1980, p.19): 

 

(APS-SARAH) -----------------------------OBJETO------------------------------REDE SARAH 

 

       

                                                                 SAÚDE 

 

 

 

ADJUVANTE-----------------------------REDE SARAH----------------------------SUS 

       (Sujeito) 

 

 Dentro da narrativa da Saúde Brasileira, pelos motivos que a continuação dessa 

pesquisa buscará desvendar por não estarem enunciados nos locais em que nosso desenho de 
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pesquisa obteve alcance, a Associação das Pioneiras Sociais, ao desvincular-se da gestão do 

SUS, toma percurso gerativo diferente numa versão própria de servir ao público no setor 

saúde, buscando a proteção à própria instituição e expansão da rede. 

O SUS, para a narrativa da (APS-SARAH), agirá dentro dos limites propostos aos 

oponentes da narrativa desta instituição até o ano de 1998. Contraditoriamente, é no Estado, 

sujeito semiótico da ação, por meio do SUS, que a (APS-SARAH) buscará financiar a maior 

parte de suas atividades assistenciais. 

 

Em 27 de dezembro [1991], a União Federal e a Associação das Pioneiras Sociais 

assinam o primeiro Contrato de Gestão do Brasil, que será fiscalizado pelo Tribunal 

de Contas da União (ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, 2015). 

 

 Em 1998, é promulgada a lei federal das OSS no Brasil. Desde 1991, a associação das 

Pioneiras Sociais, contratava com o Estado por meio de estatuto ainda não legalizado, 

Contrato de Gestão, enunciação proferida pela própria instituição como visto no excerto 

acima, apesar de a lei de criação mencionar o convênio.  

A partir de então, a APS-SARAH passa a contratar através de meio de instrumento 

legal de contrato com o Estado Brasileiro assinado através do órgão supervisor, Ministério da 

Saúde, com a obrigação em dispositivo da norma, de acatamento específico para o setor saúde, 

dos princípios e diretrizes, assentados em fundamentos, traduzidos semioticamente em 

objetos-valores. 

Ao abraçar esse novo espaço de legalidade criado pela lei das OSS no ano de 1998, 

ratificado constitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal apenas em 2015, a APS-

SARAH, se propõe à ação em complementariedade ao SUS, por meio de Contrato de Gestão, 

aderindo ao percurso gerativo de sentido construído para o SUS, positivando, euforizando, 

além dos próprios, os objetos-valores que modalizam sintática e semanticamente o sentido de 

SUS. Essa nova conformação, em tese, obedeceria ao seguinte esquema: 

 

CF/1988---------------------------------------SAÚDE----------------------ESTADO BRASILEIRO 

(APS-SARAH) /SUS----------------ESTADO BRASILEIRO------------------------NÃO-SUS 

 

 Modalizada semanticamente pelo dever em lei federal (nº 9.637/98), a APS-SARAH, 

na ação complementar ao SUS, sujeita-se, por norma, a observar na sua ação os fundamentos 

que modalizam o SUS, além de seus próprios, e a explicitar essa intenção por meio de 
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enunciado dentro do próprio Contrato de Gestão. Todavia, os fundamentos do contrato contêm 

apenas a lei de criação e o decreto de criação do Serviço Social Autônomo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO 

O presente CONTRATO é firmado com fundamento nas seguintes disposições legais 

ou normativas: 

I – Lei nº 8.246, de 22 de outubro de 1991; e 

II – Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991 (ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS 

SOCIAIS, 2015). 

 

  A Constituição Federal e os artigos que tratam no tema saúde, as leis federais nº 

8.080/90 e 8.142/90 que versam exclusivamente sobre o SUS e a lei federal de criação da 

APS-SARAH, enquanto Serviço Social Autônomo, são mencionadas no Caput do Contrato de 

Gestão, como aquilo que autoriza o contrato, que permite a tratativa entre a instituição e o 

Estado, representado pelo MS.  

 Autorizar é diferente de prover bases, fundamentos, objetos-valores, pelos quais a ação 

deva desenvolver-se. Estas ficam claras no excerto anterior, quando a APS-SARAH declara 

que as bases serão próprias das normas que a autorizaram tornar-se OSS.  

 Portanto, apesar de aceitar contratar com o SUS em complementariedade, estar sujeita 

aos mesmos objetos-valores requeridos para ação juntiva que dá sentido ao ser e estar SUS, a 

APS-SARAH modaliza-se por valores próprios, estando em nível veriditório da mentira, onde 

a instituição parece ser SUS, mas em essência semiótica não o é. 

 

[...] em face do que dispõe a Constituição Federal, em especial os artigos 196 a 200 

e considerando o que dispõem as leis 8.080, de 19 de setembro de 1990, 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, 8.246, de 22 de outubro de 1991, em especial os incisos III 

e XI do artigo 3º, firmam o presente CONTRATO DE GESTÃO [...] 

(ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, 2015). 

 

Não se pode afirmar se os valores abaixo descritos nasceram com a instituição desde 

os momentos iniciais de sua criação, já que datam de 2013 e não houve entrevistas, ficando 

estas, para uma outra etapa da pesquisa.  

Entretanto, dentro da metodologia, foi esclarecido que essa não era uma pesquisa 

documental convencional e, que para nosso referencial teórico metodológico, a evolução 

histórica não seria perscrutada, mas a enunciação em si dentro de um texto publicizado pela 

própria OSS.   



 

166 

 

 

Criar uma rede de neurorreabilitação, que entenda o ser humano como sujeito da 

ação e não como objeto sobre o qual se aplicam técnicas. 

Trabalhar para que cada pessoa seja tratada com base no seu potencial e não nas 

suas dificuldades. 

Vivenciar o trabalho multidisciplinar em saúde como um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e atitudes unificadas, destinadas a gerar um processo de 

reabilitação humanístico. 

Transformar cada pessoa em agente de sua própria saúde. 

Atuar na sociedade para prevenir a incapacidade, combatendo, ao mesmo 

tempo, preconceitos quanto às limitações e diferenças, pois o que caracteriza a vida 

é a infinita variação da forma que no tempo muda. 

Valorizar a iniciativa inovadora e a troca de experiências, no ensino e na pesquisa, 

estimulando a criatividade de pessoas e grupos, gerando conhecimento. 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados a um número cada vez maior de 

cidadãos, através da eficiente aplicação dos recursos e da continuada qualificação 

dos seus recursos humanos. 

Restituir ao cidadão brasileiro, com serviços qualificados de saúde e de reabilitação, 

os impostos que por ele foram pagos. 

Viver para a saúde e não sobreviver da doença (ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS 

SOCIAIS, 2015). 

 

 Primariamente, os objetos-valores na forma de princípios dessa instituição não estão 

expostos em monovocábulos, mas em enunciados complexos que expressam não somente 

uma ideia, fundamento, mas abraçam vários ao mesmo tempo, estabelecendo para cada um 

dois polos: comunidade e profissionais, equipes da instituição. 

 Iniciemos então, pelo princípio que faz referência à enunciação Saúde: “Viver para 

saúde e não sobreviver da doença”. Viver, neste enunciado, está no sentido prático de 

vivenciar, tornar uma vivência algo intrínseco dentro da instituição, tornando públicos os 

resultados na forma de exemplo. Nessa acepção se presta tanto à comunidade como às equipes.  

Todavia, nessa acepção, Saúde não recebe o sentido político da CF/1988, ou seja, 

saúde como direito, e sim, a compreensão de processo saúde-doença, que a RBS incialmente 

concebeu (PAIM, 2008, p.165), voltando-se em essência para a promoção da saúde em 

detrimento à da doença, uma escolha institucional que dá à saúde um valor positivo, euforia, e 

à doença, valor negativo, disforia, dentro de um processo de construção de sentido, mas que 

difere do Percurso Gerativo de Sentido proposto pela CF/1988.  

Saúde, nesse estado de significação, não figura como a enunciação proposta pela 

Constituição, mas como um objeto-valor modalizador da ação da instituição, imanente e 

intrínseco ao percurso gerativo de sentido da APS-SARAH. Em outras palavras, saúde é um 

objeto-valor para a consecução da enunciação “Saúde como um direito” na realização do 
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Contrato de Gestão com o Estado na vigência da ação da APS-SARAH em 

complementariedade ao SUS. 

 Como objeto-valor modalizador, viver para saúde, abarca uma gama de fundamentos 

como universalidade, tanto no sentido institucional, como comunitário, integralidade, que, 

dentro da vivência, assume um papel holístico e solidariedade em saúde. Propõe equidade 

quando nega a sobrevivência institucional baseada na cultura da doença. Entretanto, diante do 

enunciado, seria forçoso tentarmos, mesmo com leitura aprofundada do texto escrito, fazer 

relação entre o princípio enunciado e o fundamento da igualdade em suas mais variadas 

dimensões. 

 

Figura 15 – Princípio SARAH “Viver para Saúde e não Sobreviver da Doença” e seus 

fundamentos: Solidariedade, Universalidade, Equidade e Integralidade 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

“Criar uma rede de neurorreabilitação, que entenda o ser humano como sujeito da 

ação e não como objeto sobre o qual se aplicam técnicas”. A rede Sarah, em seu nascedouro, 

emerge especializada no aparelho locomotor. Ao enunciar-se neurorreabilitadora, acolhe a 

universalidade dentro desse campo de ciência que poderá expressar, desde significados de 

problemas musculoesqueléticos, até alterações na condução nervosa, causados pelos mais 
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variados acometimentos. Esse é o sentido de universal dentro da APS-SARAH. Uma 

universalidade direcionada à especialização da rede. 

A segunda parte do enunciado, “entender o ser humano como sujeito da ação”, sem os 

aprofundamentos filosóficos que a entrevista nos obrigaria a realizar, pelo compromisso 

acadêmico teórico-metodológico, ficando esta etapa para a continuação da pesquisa em nível 

maior que mestrado, denota a solidariedade, integralidade e equidade proposta pela instituição 

no sentido de entender a ação, não como a aplicação de técnicas profissionais sobre um corpo, 

mas a existência de uma singularidade dentro do que ela própria denomina humano, dando a 

cada um aquilo que poderá ajudá-lo dentro do processo de reabilitação, restando forçoso 

qualquer entendimento acerca do fundamento igualdade dentro do enunciado acima. 

 

Figura 16 – Princípio SARAH “Criar uma rede de neurorreabilitação, que entenda o ser 

humano como sujeito da ação e não como objeto sobre o qual se aplicam técnicas” e seus 

fundamentos: Solidariedade, Universalidade relativa, Equidade e Integralidade 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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“Trabalhar para que cada pessoa seja tratada com base no seu potencial e não nas 

suas dificuldades”. O fundamento da solidariedade salta de maneira pujante quando a 

instituição se propõe a trabalhar cada pessoa dentro do que ela apresenta como 

potencialidades, reconhecidas suas dificuldades, cada pessoa é tratada integralmente, ficando 

evidente o fundamento da integralidade. 

Como cada pessoa vai ser tratada (trato no sentido de assistida), ficam claros os 

fundamentos da igualdade e equidade. Entretanto, põe-se na penumbra o da universalidade, 

tornando-se obscuro, ou até forçoso conjecturar-se algo sobre esse objeto-valor do SUS nesse 

enunciado proposto pela APS-SARAH, pois somente os que adentrem, ou acessem a rede 

Sarah de alguma forma terão acesso a tratamento ou orientações relativas à neurorreabilitação 

ofertada.  

 

Figura 17 – Princípio SARAH “Trabalhar para que cada pessoa seja tratada com base no seu 

potencial e não nas suas dificuldades” e seus fundamentos: Solidariedade, Equidade, 

Igualdade e Integralidade 
 

 

Fonte: Próprio Autor 
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“Vivenciar o trabalho multidisciplinar em saúde como um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e atitudes unificadas, destinadas a gerar um processo de reabilitação 

humanístico”. Esse é um princípio com valores direcionados ao profissionais da rede. Quando 

propõe um trabalho multidisciplinar, a rede APS-SARAH, busca, segundo Michaelis (2015), 

“Integração de várias áreas do conhecimento para a resolução de problemas, estudo de 

fenômenos etc.”. 

Nessa acepção os diversos saberes representados pelas mais variadas profissões que 

atuam na rede, realizam intervenções conjuntas no mesmo objeto, representado no enunciado 

pelo paciente da rede ou procedimento de orientação. Dentro da narrativa, não fica claro se a 

reabilitação humanística, ato de humanizar, é objetivo para pacientes ou empregados da rede, 

ou de ambos.  

É recepcionado por esse enunciado o fundamento da solidariedade, tanto entre 

profissionais, como entre profissionais e pacientes, pois equipes multidisciplinares 

pressupõem trabalho em conjunto.  

Entretanto, apesar de no enunciado mencionar “técnicas e atitudes unificadas”, a 

multidisciplinariedade ou pluridisciplinariedade não recepciona a igualdade, e, mesmo que a 

maioria das intervenções ocorram por consenso, os grupos mantêm sua estrutura de poder 

interna, o mesmo ocorrendo entre as equipes quando não estão atuando juntas. Nesse estágio 

de interação no trabalho, o que ameniza os conflitos é a possibilidade da discussão em si.  

O termo “processo de reabilitação humanístico” faz referência ao fundamento da 

integralidade, quando se imagina que serão consideradas e respeitadas todas as 

potencialidades humanas dentro do processo de reabilitação proposto pela rede. Não se pode 

fazer menção semântica à equidade e universalidade para esse enunciado. 
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Figura 18 – Princípio SARAH “Vivenciar o trabalho multidisciplinar em saúde como um 

conjunto de conhecimentos, técnicas e atitudes unificadas, destinadas a gerar um processo de 

reabilitação humanístico” e seus fundamentos: Solidariedade e Integralidade. 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 “Transformar cada pessoa em agente de sua própria saúde”. A ideia desse princípio é 

a de transformação política. É o enunciado que mais se aproxima da apreensão da saúde como 

um direito. A leitura do enunciado não deixa claro se a “saúde” nele mencionada é a do 

processo saúde-doença ou a enunciação proferida pela CF/1988.  

Entretanto, a pessoa não pode ser considerada um tábua rasa, ela traz consigo toda 

uma carga cultural do grupo ao qual pertence. A transformação é um processo mais indicado 

para o meio fabril, onde matéria-prima sofre modificação intensa emergindo do processo 

manufatura, por vezes, o termo torna-se impróprio para o uso com pessoas. 

O enunciado recepciona o fundamento da universalidade relativa quando se propõe a 

trabalhar com “cada pessoa”, pois, apesar dessa referência ser singularizada, ela, 

necessariamente, faz parte de um grupo maior para ter existência, nesse caso, o grupo que 

necessita de neurorreabilitação, universo ao qual a APS-SARH se propõe a prestar assistência.   
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Integralidade como fundamento. Pois, para que uma pessoa se torne agente, é 

pressuposto necessário a motivação intrínseca que, no caso da saúde, leve a um conhecimento 

de si e do ambiente mais apurado, integral, totalizante, tornando-o habilitado ao autocuidado, 

e agir na direção do polo saúde, diante de acometimentos ou acontecimentos que venham a 

causar-lhe desequilíbrio ao processo Saúde-doença.  

Quanto ao da solidariedade, não pode ser acolhido pela força do termo transformar, 

que poderia ser facilmente substituído por outro que denote ajuda, apoio. Em relação aos 

outros fundamentos, igualdade e equidade não estão em desacordo semântico com o princípio 

acima enunciado, entretanto, não são mencionados, explícita ou implicitamente. Portanto, 

seria forçoso a tentativa de uma imposição de sentido ou de um percurso para estes de acordo 

com o enunciado. 

 

Figura 19 – Princípio SARAH “Transformar cada pessoa em agente de sua própria saúde” e 

seus fundamentos: Universalidade Relativa e Integralidade. 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

“Atuar na sociedade para prevenir a incapacidade, combatendo, ao mesmo 

tempo, preconceitos quanto às limitações e diferenças, pois o que caracteriza a vida é a 

infinita variação da forma que no tempo muda”.  Princípio extraído de uma filosofia profunda, 
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que merece ser explorado em fase posterior a dessa pesquisa, acolhe o fundamento da 

Solidariedade quanto se propõe a atuar na sociedade na dimensão da prevenção de 

incapacidades.  

A adequação do fundamento da universalidade não é possível, pois apesar do princípio 

fazer referência explicita à atuação na sociedade, ele próprio a seguir acolhe a caracterização 

da vida como infinita variação, o que por si mesmo já admite a vida fora de sociedades, ou 

mesmo em sociedades distintas, como o princípio é explicito no emprego da partícula “na” 

que traz a ideia de localização. Essa nuance exclui o fundamento da universalidade ao 

enunciado. 

Acolhe também os princípios da igualdade e equidade, enquanto proposta de combater 

preconceitos quanto às limitações e diferenças; e, integralidade, quando admite a vida em 

infinitas possibilidades e se propõe a atuar em sociedade, respeitando essa nuance. 

 

Figura 20 – Princípio SARAH “Atuar na sociedade para prevenir a incapacidade, 

combatendo, ao mesmo tempo, preconceitos, quanto às limitações e diferenças, pois o que 

caracteriza a vida é a infinita variação, de forma que no tempo muda” e seus Fundamentos: 

Solidariedade, Igualdade, Equidade e Integralidade 

 

 

Fonte: Próprio Autor 
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“Valorizar a iniciativa inovadora e a troca de experiências, no ensino e na pesquisa, 

estimulando a criatividade de pessoas e grupos, gerando conhecimento”. Princípio que pode 

estar voltado tanto à comunidade, quanto aos profissionais e equipes. Acolhe o fundamento da 

igualdade quando promove a troca de experiências, propondo-se a dar a devida importância à 

experiência e experimentação de cada pessoa. 

A Solidariedade vem intrínseca na troca de experiências. Quanto a valorizar a 

iniciativa inovadora, aproxima-se semanticamente do fundamento da equidade, dando aos 

inovadores a oportunidade de valorização com relação às iniciativas conservadoras. Em 

relação aos fundamentos integralidade e universalidade, não podemos depreender sentido em 

relação ao princípio invocado.  

 

Figura 21 – Princípio SARAH “Valorizar a iniciativa inovadora e a troca de experiências, no 

ensino e na pesquisa, estimulando a criatividade de pessoas e grupos, gerando conhecimento” 

e seus fundamentos: Solidariedade, Igualdade e Equidade. 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

“Melhorar a qualidade dos serviços prestados a um número cada vez maior de 

cidadãos, através da eficiente aplicação dos recursos e da continuada qualificação dos seus 

recursos humanos”. Esse princípio toma temas como a inclusão e eficiência administrativa, 

através do reconhecimento institucional de que há cidadãos que não acessam serviços de 
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qualidade aos quais a instituição se propõe a melhorá-los; os dois, estão ligados diretamente 

ao fundamento da equidade. Fazer justiça para um número maior de cidadãos, através da 

aplicação correta dos recursos à disposição.  

Não há menção à solidariedade, há, sim, à contraprestação de serviços, mesmo que ela 

esteja voltada a um objetivo social. Dentro desse enunciado seria forçoso mencionar a 

integralidade em suas diversas dimensões. Quando menciona “um número cada vez maior de 

cidadãos”, inclui apenas os que possuem cidadania e nega a universalidade e a igualdade, ao 

menos as que o SUS prega como fundamentos, pois dentro do território, há filhos de 

brasileiros naturais que não possuem registro civil, identificação ou CPF. A estes são negados 

os direitos de cidadãos. 

 

Figura 22 – Princípio SARAH “Melhorar a qualidade dos serviços prestados a um número 

cada vez maior de cidadãos, através da eficiente aplicação dos recursos e da continuada 

qualificação dos seus recursos humanos” e seu fundamentos: Equidade. 
 

 

Fonte: Próprio Autor. 

“Restituir ao cidadão brasileiro, com serviços qualificados de saúde e de reabilitação, 

os impostos que por ele foram pagos”. Contraditoriamente, pois a saúde na CF/1988 é 

entendida como um direito. Esse princípio, dentro da compreensão do processo Saúde-

Doença, universaliza os serviços qualificados em saúde, além dos de reabilitação. Então na 
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dimensão da compreensão de saúde-doença como processo, enunciação feita pela própria 

instituição, os fundamentos, universalidade e integralidade, na dimensão assistencial estão 

contemplados. 

Com a mesma tese de contraprestação de serviços, afasta-se o fundamento da 

solidariedade. Busca-se, aqui, fazer justiça, o fundamento da equidade, mesmo que seja 

apenas com aqueles cidadãos que pagam impostos, equidade relativa, isso retira os não 

cidadãos, e os que, em tese, não pagam diretamente o imposto ao Estado, afastando assim o 

fundamento da igualdade. 

 

Figura 23 – Princípio SARAH “Restituir ao cidadão brasileiro, com serviços qualificados de 

saúde e de reabilitação, os impostos que por ele foram pagos” e seus fundamentos: 

Universalidade, Equidade Relativa e Integralidade 

 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

 

 Abaixo foram colocados em quadro síntese os princípios, valores observados pela rede 

APS-SARAH, e a correlação destes com os fundamentos aos quais estes deveriam obedecer, 

objetos-valores semióticos, sem os quais não se pode comparar o agir significante da rede 

SARAH em complementariedade ao SUS. 

 

 

“Restituir ao cidadão 
brasileiro, com 

serviços qualificados 
de saúde e de 
reabilitação, 

os impostos que por 
ele foram pagos”.  

Equidade 
Relativa 

Universalidade Integralidade 
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Quadro 2 – Síntese dos Fundamentos do SUS depreendidos pela análise semiótica dos 

princípios da APS-SARAH. 

 

 SOLIDARIEDADE UNIVERSALIDADE EQUIDADE INTEGRALIDADE IGUALDADE 

CRIAR X RELATIVA X X  

TRABALHAR X  X X X 

VIVENCIAR X   X  

TRANSFORMAR  RELATIVA  X  

ATUAR X  X X X 

VALORIZAR X  X  X 

MELHORAR  X X   

RESTITUIR  X RELATIVA X  

VIVER X X X X  
Fonte: Próprio Autor. 

 

 Realizada a análise, observamos que nenhum dos princípios da Instituição APS-

SARAH consegue acolher todos os fundamentos do SUS em qualquer dos seus enunciados. 

Temos ocorrência de acolhimento máximo para 4 fundamentos. Obtivemos relativização de 

fundamento em três ocorrências assim distribuídas: 2 para o fundamento da universalidade e 1 

para o da equidade.   

 Outro dado notável é que há uma preocupação da parte institucional em promover 

justiça distributiva pelo fundamento da equidade com os recursos advindos do Estado. Mesmo 

que, quanto ao princípio da restituição, ela venha de forma relativizada, somente aos cidadãos, 

há uma preocupação real, e isso pode ser verificado ao longo de todos os princípios em prestar 

bons serviços de saúde que justifiquem os recursos recebidos que, no ano de 2015, foram da 

ordem de R$ 74.166.666,67, mensalmente (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2015). 

 A integralidade, como fundamento para a assistência, esteve presente na grande 

maioria dos enunciados de princípio, empatando em número de ocorrência com a equidade. A 

solidariedade obteve menos ocorrências que os fundamentos anteriores, portanto, explicitada 

em princípios da instituição, há uma preocupação pela solidariedade menor que a 

integralidade e a equidade, inferindo uma preocupação maior da APS-SARAH em promover 

justiça social distributiva através da prestação de serviços assistenciais. 

 A universalidade possui menos ocorrências que os fundamentos anteriores e, em dois 

enunciados de princípio, foi relativizada, isto é, não se traduzia na universalidade prevista 
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para o SUS, mas numa conformação institucional onde o estatuto universal conseguisse 

abarcar o maior número de pessoas possível e, não, todas as pessoas. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio de um relatório de auditoria anual de 

contas realizado no ano de 2013, verificou, por meios quantitativos, a conformidade de acesso 

à rede Sarah de Hospitais quanto ao fundamento da Universalidade. Encontrou uma cobertura 

de 85%, fazendo-se a relação entre número de solicitações e pacientes efetivamente atendidos, 

critério pelos qual o TCU considerou adequação da instituição ao fundamento. 

 

Da análise dos resultados obtidos pela Associação das Pioneiras Sociais (APS) em 

2013, foram requeridas informações acerca de solicitações de atendimento e 

ingressos de pacientes, com o propósito de avaliação do cumprimento do princípio 

da Universalidade. Por meio da SA nº 201407832/003, de 21/07/2014, foram 

solicitadas informações acerca do ingresso de pacientes para tratamento na Rede 

SARAH, tais como: a) número de solicitações de atendimento (elegíveis ao 

tratamento no SARAH) ocorridas em 2013; e b) número de pacientes (provenientes 

das solicitações de 1ª consulta – novos pacientes) atendidos em 2013. Em resposta, 

mediante Ofício n° 236/2014, de 28/07/2014, a Unidade informou que o número de 

solicitações de atendimento (que se enquadravam nas especialidades oferecidas pelo 

hospital) ocorridas em 2013 foi de 30.936, sendo que 26.300 pacientes provenientes 

dessas solicitações foram atendidos, perfazendo uma cobertura de 85% das 

solicitações feitas no exercício (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 20013). 

 

 O próprio TCU (2013) admite só haver duas maneira de acesso à rede Sarah: “as 

modalidades de ingresso de pacientes na Rede SARAH são por meio de ligação telefônica e 

agendamento online no site da instituição (www.sarah.br)”. As ligações serão acolhidas por 

telefonistas treinados que recorrem a um roteiro preestabelecido e, verificados os critérios de 

inclusão do hospital, serão encaminhadas a uma equipe de avaliação por área de especialidade 

e casos que não se encaixem no perfil da instituição são orientados a procurar outro serviço. 

 Os critérios objetivos sob os quais a equipe de avaliação elege os pacientes a serem 

atendidos não foi referido no relatório de auditoria. O auditor limitou-se apenas a medi-lo 

como explicitado no excerto acima.  

 E certamente a conjectura mais importante seja a que nem todos os brasileiros estejam 

em condições socioeconômicas de acesso à rede mundial virtual (INTERNET) e telefone, 

tirando de alguns, mesmo que estejam presentes os critérios patológicos elegíveis, a 

oportunidade de gozar de tratamento de qualidade oferecido pela rede, quebrando 
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consequentemente a universalidade no acesso, além dos fundamentos implícitos da equidade e 

igualdade, objetos-valores pilares no percurso gerativo de sentido para o SUS. 

 O fundamento a que a instituição se propõe menos a praticar dentro dos seus 

princípios, ou seja, como valor ou, objeto-valor, é o da igualdade. Entre os 9 (nove) princípios 

institucionais há uma incidência de apenas 3 valores que denotam a igualdade, tanto entre 

profissionais, quanto à comunidade. Não há menção em relatório do TCU sobre avaliação 

realizada acerca desse. A igualdade, fundamento intrinsecamente ligado à Universalidade, 

teve recorrência menor relativamente a este, contudo, pela relativização do mesmo em duas 

ocorrências. Qualitativamente podemos afirmar a igualdade de ocorrências entre os dois 

fundamentos. 

 A oposição mínima pela qual podemos medir, semioticamente, a adesão total de 

qualquer OSS ao modo de agir do SUS é verificar sua conformidade aos fundamentos, 

objetos-valores, figuras modalizantes da ação e estado de ser SUS.  

 Aplicando o quadrado veriditório e semiótico ao mesmo tempo, obteremos a não 

conformidade, a mentira e o parecer, ou seja, não ser SUS, Não-SUS. A APS-SARAH figura 

no campo semântico do Não-SUS, age em não conformidade com seus objetos-valores, 

através de seus próprios valores construindo uma narrativa diferente.  

 Assina pacto de complementariedade e aceita agir modalizada pelos objetos-valores do 

SUS, todavia, constrói narrativa diferente, distanciando-se e aproximando-se do contrato de 

ação virtual promovido pela CF/1988 por motivos que merecem ser perscrutados em etapa 

futura desse projeto. 
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Figura 24 – Quadrado Semiótico e Veriditório aplicado ao modo como se comportam as OSS 

cearenses pesquisadas quanto ao par de oposição Conformidade/Desconformidade aos 

fundamentos, objetos-valor, do SUS 

 

SUS 

Verdade        Falso 

Conformidade      Desconformidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não-Desconformidade     Não-Conformidade 

Segredo        Mentira 

         Não-SUS 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 A figura abaixo mostra, graficamente, os valores imanentes, aos quais a APS-SARAH 

orienta-se para agir significativamente em complementariedade ao SUS, entretanto seguindo 

caminho próprio, construindo e fortalecendo o oponente, Não-SUS. 
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Figura 25- Relação de conjunção Relativa (disjunção) entre princípios institucionais da APS-

SARAH e fundamentos do SUS 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

7.7 Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) 

 

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH, 2015) apresenta-se em seu endereço 

virtual www.isgh.org.br como uma “instituição privada sem fins lucrativos que atua no 

segmento da gestão em saúde”.  

Fundado em 11 de julho de 2002, foi a primeira instituição no Estado do Ceará a ser 

qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), pelo Decreto nº 26.811, de 30 

de outubro de 2002. [...] Governo do Estado firmou Contratos de Gestão [...] o 

Instituto passou a ser qualificado também pela Prefeitura de Fortaleza, dando 

suporte operacional as atividades dos 93 postos de Saúde e dos 14 Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) [...] (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO 

HOSPITALAR, 2015) 

  

APS/SARAH 

CRIAR 

VIVENCIAR 

TRABALHAR 

TRANSFORMAR 

ATUAR VALORIZAR 

MELHORAR 

RESTITUIR 

VIVER 

Legenda:       = Solidariedade;       = Universalidade;        =Equidade;       =Integralidade 

       = Igualdade 
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 Sua missão, visão e valores são destacados e analisados abaixo: 

M ISSÃO  

Proporcionar o cuidado digno em saúde através de práticas inovadoras em gestão 

para excelência da assistência. 

V ISÃO  

Tornar-se referência nacional em saúde como Instituição de excelência na 

assistência, gestão e ensino. 

VALORES  

 Cooperação 

 Solidariedade 

 Gentileza 

 Responsabilidade 

 Justiça (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, 2015) 

  

 Estando na condição de sociedade civil possuidora do atributo sem fins lucrativos, o 

ISGH credenciou-se a tratar com o Estado Cearense no setor da Saúde por meio do contrato 

de gestão. Apesar de não explicitar em seu sitio virtual, a história do ISGH tem íntima relação 

com o Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do 

Ceará (PROEMAES) realizado pelo Governo com o esforço de gestão da Secretaria Estadual 

de Saúde (SESA-CE).  

 Por motivos que escapam ao escopo do nosso método teórico, e que ficam para uma 

segunda etapa de pesquisa onde possamos colher discursos de informantes-chave para análise 

semiótica do fato, o Estado do Ceará buscou opções para a gestão das novas unidades 

componentes do programa de expansão. 

 Ao anunciar o PROEMAES, oficialmente, no sítio da SESA-CE (www. 

Saúde.ce.gov.br) o Estado faz opção por implantar novos modelos de gestão dentro da 

formatação do programa para a administração das novas unidades, de acordo com o excerto 

abaixo:  

Subcomponente A – Fortalecimento Institucional da Gestão da SESA: objetivando 

o fortalecimento da capacidade gerencial da Secretaria, em particular a supervisão 

das unidades de saúde, aportará investimentos para: 

(i) Desenho e implantação do modelo de supervisão da unidades; 

(ii) Desenho, implantação e treinamento para uso de um Sistema de informação 

para a Gestão integrada dos novos serviços e suas interfaces com os níveis 

regionais e central da Secretaria e a Central de Regulação;  

(iii) Estudos e avaliações sobre a implantação de novos modelos de gestão das 

novas unidades bem como a satisfação dos usuários; e 

(iv) Ações de comunicação para disseminar as atividades do programa. 
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Subcomponente B – Fortalecimento da Gestão e Melhoria Contínua da Qualidade 

dos Serviços de Saúde: orientado para assegurar o bom desempenho gerencial dos 

novos serviços, com parâmetros de qualidade definidos em termos de atenção e 

gestão de saúde. Para tanto serão financiados: 

(i) Curso de formação de formadores; 

(ii) Curso de especialização em gestão de saúde para cerca de 250 gestores das 

39 novas unidades de saúde; 

(iii) Cursos de capacitação em monitoramento e avaliação de rede de saúde para 

cerca de 60 gestores e técnicos da SESA; 

(iv) Contratação de serviços de consultoria e serviços de terceiros para 

desenvolvimento e implantação de programa de certificação de serviços 

odontológicos especializados; e 

Contratação de serviços de acreditação de 2 hospitais e 21 policlínicas 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2015) 

 Outrossim, seu primeiro componente afirma corresponder à expansão da rede de 

hospitais e serviços especializados e, no segundo, dividido em dois outros subcomponentes 

versa sobre o fortalecimento da Gestão dentro da própria SESA-CE “envolvendo 

investimentos em tecnologia da informação, formação/treinamento de gestores e técnicos e a 

certificação/acreditação das unidades de saúde” (SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 

2011). 

 A história do ISGH nasce atrelada ao PROEMAES, pois as unidades de saúde geridas 

por esse instituto dentro da rede Estadual, são todas pertencentes ao programa. Mais tarde, 

uma condição política favorável, frente de pesquisa que poderá ser aberta em outra fase de 

estudo, tendo a semiótica dentro do seu escopo, capacidade de obter respostas, o ISGH amplia 

suas atividades de gestão adentrando a “Atenção Primária à Saúde” em contrato de gestão 

firmado entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Saúde de Fortaleza. 

 Dentro do método semiótico, para ocorrer uma narrativa, é necessário um destinador, 

um objeto e um destinatário. O destinador propõe uma missão por meio de um contrato virtual 

de ação ao destinatário, e este, se propõe a executar ou nega o contrato. No caso do ISGH, 

dentro de seu planejamento estratégico, sua missão é: 

Proporcionar o cuidado digno em saúde através de práticas inovadoras em gestão 

para excelência da assistência (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO 

HOSPITALAR, 2015). 

 

Relembrando que o objeto do SUS é “saúde como direito”, que ele está modalizado 

semanticamente pelo “dever” por meio de normas (leis), e que seus objetos-valores 
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modalizadores do estado e da ação, são: Solidariedade, Universalidade, Integralidade, 

Equidade e Igualdade. 

O ISGH recebe de sua direção, colegiado gestor, a missão de “proporcionar cuidado 

digno em saúde”. O cuidado possui uma dimensão que não vamos acessar neste trabalho, e 

para sermos fiéis ao nosso escopo teórico vamos considerá-lo na dimensão à qual o texto se 

refere, a assistencial.  

A missão do ISGH, primordialmente, é proporcionar uma assistência digna em saúde. 

Surge aí uma oposição mínima que merece ser perscrutada: a dignidade e sua oposição, a 

indignidade, que no texto surge no sentido de aviltamento, “depreciação, diminuição do valor 

de algo ou de alguém” (HOUSSAIS, 2009). 

No texto da CF/1988 a “dignidade da pessoa humana” vem como fundamento, alicerce 

sob o qual se constrói o Estado Democrático de Direito Brasileiro. O texto nos fala que a 

sociedade que se constitui democrática com base no direito, respeita a dignidade da pessoa 

humana.  

Quando a Constituição concede o objeto “saúde como direito” ao Estado através de 

um contrato virtual de ação e, o Estado, por sua vez, constitui o SUS para executar o objeto, 

deve fazê-lo com solidariedade, integralidade, universalidade, equidade e igualdade, objetos-

valores modalizantes do estado e ação para o SUS, em respeito a essa mesma dignidade sobre 

a qual foi construído o Estado, em outras palavras, assistir as pessoas modalizado pelos 

valores acima descritos deve acontecer de forma tal que a dignidade da pessoa humana esteja 

implícita ou explicita em todas as suas dimensões, permeando todas as ações do SUS. 

Como já acordado anteriormente, a ação complementar ao SUS deve ocorrer 

modalizada pelos mesmos objetos-valores que dão sentido sintático e semântico ao SUS, ou 

seja, OSS prestando serviço complementando aos do SUS deve modalizar suas ações pelos 

fundamentos de Solidariedade, Universalidade, Integralidade, Equidade e Igualdade. De outra 

forma, ou investidos em interpretações próprias, poderão estar fugindo ao campo semântico 

SUS, construindo da mesma forma outra narrativa, gerando assim, outro percurso gerativo, o 

resultado será criação e fortalecimento do oponente da narrativa, Não-SUS. 

O enunciado “proporcionar o cuidado digno em saúde” está em acordo semântico com 

acatar a saúde nos termos da CF/1988, como um direito. E seu complemento, “através de 

práticas inovadoras em gestão para excelência da assistência” é o modo como ele pretende 
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viabilizar o acolhimento da saúde enquanto direito. O ISGH, quanto à sua missão, acata como 

objeto a “saúde como direito”, podendo portanto, essa relação com o objeto saúde, ser 

representada pelo esquema abaixo: 

 

 

 

CF/1988 ---------------------- SAÚDE ----------------------- ESTADO BRASILEIRO. 

 

 

ADJUVANTE ---------------- SUJEITO ------------------------- OPONENTE. 

 

 

SUS/ISGH ---------------ESTADO BRASILEIRO -----------------NÃO-SUS. 

 

Adjuvante: SUS/ISGH 

Sujeito: Estado Brasileiro 

Oponente: Não-SUS. 

 Aceita a missão pelo ISGH de viabilizar a saúde como um direito, passemos agora à 

análise dos objetos-valores modalizantes da ação e estado da OSS/ISGH enquanto 

complementariedade em relação ao SUS. Os valores da instituição externados em seu sítio 

eletrônico são: cooperação, solidariedade, gentileza, responsabilidade e justiça. 

 O fundamento da equidade tem uma acepção de igualdade com justiça, senso de 

justiça, justiça distributiva equitativa (HOUSSAIS; VILLAR, 2013). Quando o ISGH coloca 

justiça entre seus valores, dentro da semântica saúde pode perfeitamente ser acolhido como 

valor ancorado no fundamento da equidade, portanto, equidade como valor. 

 Em relação ao objeto saúde, o valor da cooperação entra no mesmo campo semântico 

do fundamento da Solidariedade na dimensão moral (HOUSSAIS; VILLAR, 2013), sendo a 

cooperação uma dimensão solidária na saúde. A gentileza, como valor, prescreve uma maneira 

de agir com relação à comunidade e entre os profissionais. A responsabilidade toma um 

sentido de obrigação pelas próprias ações e com os outros na dimensão assistência 

(HOUSSAIS; VILLAR, 2013), nesse sentido entra também no campo semântico do 

fundamento solidariedade.  
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 Valores de uma instituição são atributos modalizantes do estado e da ação na teoria 

semiótica, portanto, o ISGH abraça do SUS como modalizantes os fundamentos, objetos-

valores, da Solidariedade e equidade, efetivamente.  

 Resumidamente, o instituto aceita o contrato virtual imposto pela CF/1988 e acata a 

saúde como direito, estando assim de acordo com o esquema contratual na posição de 

adjuvante, a mesma ocupada pelo SUS na narrativa da Saúde.  

 Além de enunciar implicitamente em sua missão, no interior de cada contrato de 

gestão firmado entre o ISGH e o Estado Cearense, esse estado de aceitação é fundamento 

legal para a ocorrência da ação contratual, como mostra o extrato abaixo, que é recorrente em 

todos os contratos que o instituto firma com o Estado do Ceará e com a prefeitura municipal 

de Fortaleza. 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente CONTRATO rege-se por toda a legislação aplicável, especialmente pela 

lei Estadual nº 12.781, de 30/12/97 alterada pela lei nº 14.158, de 01/07/2008, e 

considerando a dispensa de licitação inserida nos autos do processo nº ___ 

fundamentada pelo referido diploma estadual, no seu artigo 16, combinado com o 

artigo 26, da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, e ainda, em 

conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde-SUS, 

estabelecidos nas leis federais nº 8.080 de 19/09/90 e nº 8.142 de 29/12/90, com 

fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na 

Constituição do Estado do Ceará, em especial no seu artigo 245 e seguintes, além do 

decreto nº 26.811, de 30.10.2002, publicado no Diário Oficial de 31.10.2002, 

alterado pelo Decreto nº 29.255 de 21 de novembro de 2008, publicado no Diário 

Oficial de 25.11.2008 que qualificou o ISGH como Organização Social para os fins 

ora colimados (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, 2002-2015).  

 

 Assim, explicitamente, o ISGH declara através de dispositivo inserto e recorrente em 

todos os contratos de gestão, que agirá conforme “princípios norteadores” do SUS. Ora, 

concluímos que estes estão assentados sobre os fundamentos da Solidariedade, 

Universalidade, Integralidade, Equidade e Igualdade e, ao não modalizar suas ações 

institucionais através de todos os fundamentos, que são objetos-valores requeridos pelo SUS, 

o ISGH segue caminho próprio, modalizando complementarmente apenas com os 

fundamentos solidariedade e equidade. 

 Deixando de aplicar, por enunciação própria, por meio da exteriorização de seus 

valores, os fundamentos da universalidade, integralidade e igualdade nas suas ações como 

manda o contrato virtual firmado por força da atividade complementar ao SUS com o Estado 
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do Ceará que se atrela por força constitucional às mesmas regras e normas federais quanto ao 

SUS.  

 A figura a seguir proporciona uma visão de como o ISGH modaliza suas ações, 

estando o instituto em virtude dessa diferença em variante própria no campo semântico do 

oponente, Não-SUS. 

 

Figura 26 – Valores da Instituição ISGH  

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 Ao aplicarmos conjuntamente o quadrado veriditório e semiótico, de acordo com a 

figura 24, em uma oposição mínima extraída do excerto anterior: “conformidade com os 

fundamentos do SUS” (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, 2002-2015), 

verificaremos que o ISGH não guarda conformidade com todos os fundamentos, e sim, 

especificamente com dois: Solidariedade e Equidade. Isso coloca o instituto numa situação de 

não-conformidade, pois, desconformidade seria a objeção a todos os fundamentos. 

 O instituto reveste-se de uma aparência de SUS, apoiado pelo ente Estadual, a SESA-

CE. Entretanto, por não modalizar suas ações pelos mesmos objetos-valores do SUS, sua 

ISGH 

SOLIDARIEDADE 

EQUIDADE/JU
STIÇA 

GENTILEZA 

RESPONSABILIDADE 
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essência no sentido de ser, difere da do SUS, estando, portanto, semanticamente e 

sintaticamente em outro percurso gerativo de sentido. 

 O ISGH situa-se no campo semântico Não-SUS e, ao nível de veridição da mentira, 

pois, por conta da situação de complementariedade, propõe-se ser e parecer SUS para figurar 

e atuar em um nível verdadeiro. Todavia, ao nível de estado e ação, disjunta-se da maioria dos 

objetos-valores sintaticamente modalizantes.  

 Contudo, semanticamente por força do conceito de complementar, é modalizado pelo 

dever de abraçar os fundamentos e agir em consonância intima por eles. Todavia, acolhe uns, 

afasta-se de outros e assume valores diferentes para promover sua ação de persecução do 

objeto Saúde, que diferem dos assumidos pelo contrato virtual da ação. 

 Então, mesmo parecendo SUS, sua essência institucional difere da do SUS pela não 

conformidade com todos os fundamentos, objetos-valores deste, figurando então em nível da 

mentira, pois apesar de em nível superficial pareça, o estado de ser difere do Sistema Único, 

porque sua ação é modalizada por valores diferentes.  

 Por extensão, mesmo que a ação do ISGH seja ratificada pela SESA-CE desde 2002 

até 2015 por uma comissão instituída para tornar legal o estado contratual entre o instituto e o 

Estado, a complementariedade ao SUS não é obedecida integralmente, e o modo como se faz 

avaliação do contrato não toma qualitativamente os fundamentos do SUS como parte 

importante a ser avaliada.  

 Portanto, o ISGH, semioticamente, não age a complementar o SUS no Estado do 

Ceará. Segue caminho próprio, reforçando a construção de algo que parece com SUS, mas 

não é. Algo que dentro do nosso quadro teórico metodológico encontra-se no campo 

semântico de oposição ao SUS. É uma construção na direção de Não-SUS. 

 

7.8 OSS (hospitalares) em regime de Contrato de Gestão no Ceará e o processo de 

Regionalização: uma análise semiótica 

 

Não há por parte das instituições, Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) e a 

Associação das Pioneiras Sociais (APS-SARAH), menção feita em suas enunciações, ou seja, 

naquilo que tornaram público através de enunciados, menção alguma sobre a participação 

destas na efetivação do processo de Regionalização da Saúde no Ceará. 
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Há, porém, no Contrato de Gestão estabelecido entre a Secretaria de Saúde do Ceará e 

o ISGH uma menção implícita pela ação dentro do processo de Regionalização no anexo I, 

que trata da descrição dos serviços, ou seja, do processo de acolhimento de pacientes, 

realizado em parceria direta com as centrais de Regulação.  

Contudo, depreendida pela leitura de todos os contratos de gestão e textos virtuais 

contidos no sítio do ISGH, a instituição coloca-se, em geral, como prestadora de serviços de 

saúde de excelência com nenhuma referência ao processo de Regionalização da Saúde 

Cearense. 

Respeitada a condição de hospital com atenção média e alta complexidade, de [...], 

que receberá pacientes referenciados pelas Centrais de Regulação [...] (INSTITUTO 

DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, 2015). 

 

 Analisando relato sobre a rede Sarah realizado pelo TCU, órgão fiscalizador de 

contratos no setor público, em auditoria realizada no ano de 2013, não foi encontrado 

qualquer sinal que demonstrasse preocupação do órgão fiscalizador ou da instituição auditada, 

dentro da narrativa expressa, com uma posição que denotasse sentido direcionado ao processo 

de Regionalização em curso no SUS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2013).  

As portas da rede Sarah são fechadas, não há atendimento por demanda espontânea, e 

o modo de acesso é direto por meio telefônico ou virtual, isto é, os pacientes são selecionados, 

o que já em si mesmo torna contraditória qualquer relação com o processo Regionalizador do 

SUS, onde o acesso aos hospitais especializados, dependendo das patologias que não exijam a 

existência de uma porta aberta para urgências e emergências, tais como as cardiológicas, é 

realizado por meio da regulação pública em Saúde ou acesso direto.  

 Aplicando os instrumentos semióticos às duas instituições, escolhendo para a oposição 

mínima o termo Regionalização contraposta à centralização, obteremos, para o ISGH, que 

atua efetivamente como prestador de serviços terceirizado, a participação indireta, contudo 

inserta, no processo Regionalizador estadual. 

Apesar de não enunciar em seu sítio virtual e nem deixar explícito em contrato de 

gestão a intenção de fortalecer o processo regional na saúde, ou seja, não parecer fazer parte 

da regionalização cearense, ele cumpre por força da prestação de serviços, diretrizes regionais 

impostas pela SESA-CE para o processo Regionalizador por força do PROEMAES 
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(SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2015), portanto, indiretamente, faz parte do 

processo de regionalização Cearense. 

 

Figura 27 – Quadrado Semiótico e Veriditório aplicado ao modo como se comportam as OSS 

cearenses pesquisadas quanto ao par de oposição Regionalização/Centralização 

SUS 

Verdadeiro         Falso 

REGIONALIZAÇÃO       CENTRALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Não-Centralização      Não-Regionalização 

Segredo         Mentira 

          Não-SUS 
Fonte: próprio autor. 

 

 Isto posto, podemos concluir que, apesar de estar no campo semântico do SUS, o 

ISGH figura em nível de veridição do segredo quanto ao processo de Regionalização 

Cearense, pois, mesmo fazendo parte do processo Regionalizador, por força do Contrato de 

Gestão, portanto, possuir o atributo semiótico de ser (e), o instituto não parece (ñp) ou não 

está inclinado a esse fim quando expressa seus valores institucionais. 

 A rede Sarah, quanto ao processo da Regionalização em curso no SUS, se posta no 

campo semântico do Não-SUS, e em nível veriditório no campo da mentira, pois, apesar de 

contratar em complementariedade com ao Sistema Único de Saúde, concordando com seus 

fundamentos e diretrizes, centraliza-se no acesso. Explicando melhor, escolhe os usuários do 

SUS que podem adentrar e receber seu tratamento de excelência. 

Não sendo possível a referência e contrareferência, fica à margem dos fluxos 

estabelecidos que põem na atenção primária à saúde papel coordenador da assistência, 

requisito básico para a Regionalização (BRASIL, 2011d), permanecendo à margem do 
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processo Regionalizador nas unidades da federação que acolhem suas unidades. Segue o 

quadro demonstrando as modalidades do ser e parecer, e nível de veridição das instituições 

ISGH e APS-SARAH. 

 

Quadro 3 – Classificação em nível veriditório (carré veridité) em relação à implicação das 

OSS e o processo de Regionalização em curso no SUS 

   

Retomando, ao modo de ser no mundo, ou mundo da vida (MELLO, 2009, p.143) as 

coisas nos vêm aos sentidos ao nível do parecer (TAVARES JÚNIOR, 1980, p. 50). E, nestes, 

as duas instituições atuam sob o signo da falsidade. Parecem e até, por muitas vezes, agem 

como SUS, por força de contrato, como o faz o ISGH, contudo, no seu planejamento 

estratégico, do qual derivam suas ações, pautam-se por valores que, embora parecidos com os 

do SUS, levam a caminhos diferentes dos pretendidos como objetivo pelo Sistema de Saúde 

criado pela CF/1988.  

Muitas metas operacionais não tomam os fundamentos do SUS como balizas. 

Portanto, por maior que seja o esforço do parecer, os objetivos alcançados por essas unidades 

são aos moldes do Não-SUS, em detrimento estrutural do SUS. 

Ao nível do ser, todavia referindo-nos especificamente ao processo da Regionalização 

da Saúde, as instituições tomam campos semânticos opostos, o ISGH, ainda se mantem na 

semântica do SUS ao nível do segredo.  

   

     

     

  

  E (e +ñp) 

   

   P(ñe+p)  

 

  P(ñe+ñp)  P(ñe+ñp) 

Instituições  ISGH APS-SARAH 

NIVEL/VERIDIÇAO 

MODALIDADES 
SER 

PARECER

RR 

SER PARECER 

VERDADEIRO 

SECRETO 

MENTIRA 

FALSIDADE 
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Mesmo, que seus valores expressem algo que difere substancialmente dos 

fundamentos expressos pelo SUS, essa substância parcial vem à tona pela via contratual, e, 

mesmo não parecendo, a instituição aceita a referência do SUS como atributo intrínseco da 

sua ação, sendo a universalidade, integralidade, equidade, igualdade e solidariedade, atributos 

fundantes de cada ato. 

A APS-SARAH, contudo, mesmo confessando em sua página virtual oficial 

obediência aos princípios do SUS, constrói valores que incorporam alguns dos fundamentos, 

categorias construídas pela Reforma Sanitária Brasileira, sem, entretanto, efetivá-las, ou seja, 

tomá-las como referência principal na efetivação de suas ações. 

Isto posto, e tentando propagar outros valores da sociedade, que muitas vezes diferem 

dos fundamentos intrinsecamente solidários da semântica SUS, a APS-SARAH distancia-se, 

numa tentativa intencional, de ser e parecer SUS, mostrando-se para a sociedade como uma 

alternativa viável ao projeto SUS, ou seja um SUS possível, contudo militando no universo 

semântico do Não-SUS. 
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8 CAPÍTULO 5 -  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 O SUS é o resultado de uma luta social por democracia e solidariedade em saúde, que 

possuía na liderança um grupo denominado de sanitaristas, mas que contava com o apoio de 

toda uma sociedade. Essa luta se materializou sob a forma de um movimento conhecido como: 

“Reforma Sanitária Brasileira (RSB)”, que contava com a participação de vários segmentos 

sociais do País, de forma especial, o Centro de Estudos Brasileiro de Saúde (CEBES). 

 A reforma foi proposta a partir de vários princípios doutrinários, acordados por 

consenso ou votados, em meio a longas discussões, nacional e internacionalmente, onde se  

pode em especial, apontar as várias conferências de alcance mundial sobre Saúde, com 

destaque para as coletividades, apoiados sobre os seguintes fundamentos: igualdade, 

universalidade, solidariedade, integralidade e equidade que deram causa à enunciação pelo 

Estado Brasileiro no relatório final da Constituição cidadã de 1988: “Saúde como direito de 

todos e dever do Estado brasileiro [...]”. 

O destaque para os fundamentos ocorre por serem euforizados, ou seja, valorados 

positivamente, através dos textos da Constituição Federal de 1988 e Lei orgânica da saúde 

(Lei federal 8080/90), permeando eles, todo o processo narrativo da Saúde no Brasil. 

Qualquer ação, seja no campo da assistência direta ou indireta, será permeado, ou 

semanticamente traduzindo, modalizado pelos objetos-valores apontados acima, sem os quais, 

ou seja, estando eles ausentes, relativizados ou parcialmente inclusos, essa relação íntima dá 

para as ações sentido semântico sintático diferente de SUS. 

 Esse texto propôs que no campo do sentido e significação, o SUS está intimamente 

relacionado, ou seja, em conjunção com seus modalizadores do estado e da ação, os 

fundamentos, objetos-valores, e que a disjunção de qualquer destes, nega-lhe a significação de 

sujeito de estado ou do fazer para o SUS, imputando-lhe conotação diferente.  

 Em outras palavras, a existência significativa do SUS passa do campo semântico de 

SUS para outro sujeito qualquer representado por Não-SUS, em conjunção com os novos 

objetos-valores decorrentes da disjunção, estabelecendo-se novo percurso gerativo de sentido 

(PGS) e nova narrativa. 
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 As Organizações Sociais, em especial, as do setor saúde (OSS), não são uma novidade 

na governança da saúde apenas no nosso País.  No geral, elas são instituições alçadas e 

colocadas em evidência num processo de transformação, não apenas de Estado. 

Quando países como França e Inglaterra, sob o argumento da responsabilização da 

sociedade civil, entregam serviços típicos de Estado para serem executados pelas ONG, 

restringem-se a um papel de financiador em busca do que denominam empiricamente 

“enxugamento da máquina pública”, mas do modo e ponto de vista de produzir capitalista. 

Criam assim, outras formas diversificadas de atuação, produção de bens e serviços e 

geração de lucros, diferentes das usuais, mas com um potencial grande de penetração nas 

fontes de financiamento mais profícuas, as dos Estados. 

O Estado vive em intima relação, diríamos no campo da biologia, simbiótica até, com 

o que denominamos mercado, ou lugar das trocas, lugar dos proprietários, pois aquele nasce 

para fazer proteção a este. Portanto, é de prever que as necessidades de um adaptem-se às do 

outro. E, modificar o modo de fazer do Estado ou repassar suas responsabilidades é parte de 

um ajuste que vai além dele em direção das necessidades do Mercado.  

A evidência do que se expôs acima está no interesse da Organização das Nações 

Unidas pelo financiamento de projetos na direção desse tipo de governança. Tendo o Estado 

Brasileiro aderido a essas fontes no ano de 1995, mais efetivamente por conta de um 

movimento que se procurou autodenominar-se “Reforma do Estado”. 

 A dicotomia público/privado não consegue abarcar a gama de instituições 

genericamente denominadas Organizações Sociais, por operar numa lógica do ponto de vista 

da propriedade. A esfera social de Arendt junta componentes da esfera privada e pública 

clássica e pode, com esforço intelectual, compreender esse conjunto de instituições que ficam 

no limbo entre fins públicos e/ou sociais e gestão privada. 

 A propriedade em geral, na visão moderna de Hobbes, Locke e Engels, a grosso modo, 

é uma apropriação daquilo que era socializado, contudo improdutivo numa visão econômica. 

Estado e direito como disciplina, nascem com a missão de legitimar essa apropriação do 

público pelo privado.  

Contudo a importância do Estado em momentos de desorganização do Mercado, 

guerras e convulsões sociais, cresce e ele assume funções sociais às quais não estava propenso 

quando se pensou na sua criação.  
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No momento da reorganização dos lugares de trocas, quando na nova conformação 

suas atividades sofrem algum tipo de obstacularização por parte do Estado, ocorrem reações 

contrárias a essa assunção de funções indevidas, pois “Estados” nascem em função de 

“mercados” e clama-se pela volta do que alguns denominam de “Estado Mínimo”, ou seja, o 

Estado com a função de defesa da propriedade e capacidade de dirimir controvérsias entre os 

proprietários. 

Entretanto, o avanço social e tecnológico proporcionado pelo próprio modo de 

produção, utilizando uma expressão Marxista, sem, portanto, adentrar em sua significação, 

trouxe modificações profundas na sociedade e seu modo de realizar trocas por meio das 

experimentações e vivências ocorridas ao longo do tempo dentro das relações, mesmo as de 

esfera íntima, permeadas pelo modo de produção capitalista. 

A Organização Social, operando em uma lógica de proporcionar serviços sociais com 

fontes de financiamento da própria sociedade, foi a solução que fluiu na direção Neoliberal 

para que o Estado pudesse equacionar o estado mínimo com as funções que havia acumulado 

com a transformação da esfera pública moderna.  

Imbuído dessa intenção, do Estado reformador de 1995 até o que hoje ora vivemos, 

adotou o discurso da racionalização dos custos, redução de gastos e produtivismo eficiente 

para justificar a outorga, muitas das vezes, doação de bens públicos à inciativa privada, 

primeiramente a sem fins lucrativos, para depois permitir-se as com fins lucrativos através do 

regime de parcerias público-privadas.  

Com o argumento de conter o avanço patrimonialista sobre a administração pública 

brasileira, na visão dos reformadores, foi criada a tipologia propriedade pública não estatal, 

fugindo da dicotomia público/privado, como forma de flexibilizar regras burocráticas 

necessárias no nosso entender para a proteção do patrimônio público.  

Durante o percurso de realização desse mister, firmamos entendimento, que esse 

arranjo de corte neoliberal criou um imbróglio jurídico difícil de ser resolvido, pois a direção 

institucional do nosso contrato social é liberal, e a propriedade privada, sendo o conceito de 

privado valor diferente do valor público e, em muitos casos, antagônico. 

O modo como a OSS faz da utilidade pública seu mister, a forma como se alinha em 

sentido e significação com o ideário e filosofia do SUS são merecedoras de mais atenção por 

parte daqueles que fazem o SUS, não é apenas uma escolha administrativa que está em curso, 
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e sim, uma mudança de pensamento permeada por fundamentos, filosofia de trabalho e 

valores construídos e petrificados na carta magna com muito sacrifício.  

Entretanto, um trabalho dessa monta com um objeto tão importante, dispensaria mais 

tempo de pesquisa e recursos. E, mesmo com apoio financeiro da CAPES, o tempo de 24 

meses proposto para a realização do mestrado não deu conta da extensão desse objeto. Por 

esta razão, optamos, nessa primeira etapa, pelo estudo do discurso do objeto proferido pelas 

OSS publicados em portais virtuais públicos e outros locais onde ele pudesse através de sua 

fala tornar públicas as informações de que necessitávamos.   

Como ferramenta teórico metodológica, optamos pelo uso da ferramenta semiótica 

para uma análise dos discursos colhidos, abstratamente, em normas proclamadas pelo Estado, 

em comparação aos discursos, enunciações proferidas pelas OSS nos sítios reservados a elas.  

Não tínhamos a intenção de acarear ou confrontar discursos, mas estabelecer um 

padrão sob o qual os contratos com o adjuvante do sujeito Estado Brasileiro (SUS), devam 

ser redigidos, preservando e respeitando a presença imanente dos objetos-valores, sem os 

quais não há competência para uma existência significativa do projeto SUS como actante na 

potencialização da consecução do Objeto Saúde.  

A Organização Social de Saúde é uma organização de matiz privada, proposta da lei 

das O.S. Foi pensada, formatada e é gerida sob essas condições, entretanto seu fim é o serviço 

público. Em condições tão díspares, seus fundamentos são diferentes dos apregoados pelo 

sujeito do fazer e adjuvante SUS.  

Contudo, quando se dispõe potencializar a ação do sujeito Estado Brasileiro na 

consecução do Objeto Saúde, em estado de complementariedade em relação ao SUS, 

modaliza-se semanticamente pelo dever e sintaticamente pelos objetos-valor emanados pela 

CF/1988 e lei nº 8.080/90.  

O desvio, ou mesmo a relativização da OSS em relação aos modais da competência do 

fazer, automaticamente, colocam essas instituições em um projeto diferente denominado neste 

trabalho de Não-SUS, pois sua ação ocorre sob a imanência de atributos diferentes dos 

objetos-valores observados pelo SUS. 

Estando em complemento ao SUS, não há por que propalar superioridade no atributo 

eficiência em relação a ele, em sentido contrário, a OSS deveria dispender um esforço na 

direção do alinhamento aos fundamentos do SUS e aos princípios da administração pública, 
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além disso, também alinhar-se às diretrizes do Sistema, sob pena de estarmos deixando de 

realizar a plenitude do SUS, tendo a OSS como parceira, e ao invés, estarmos realizando 

investimento no setor privado através da compra de serviços de saúde e isenções fiscais 

obtidas pelo diploma outorgado a quem se habilita como Organização Social. 

 Em relação à análise das leis federais nº 9.637/1998 e lei nº 13.019/2014, constata-se 

por meio da teoria semiótica, que em nível federal a função actancial exercida pelo Adjuvante 

(OSS) acata, aceita o contrato virtual de ação imposto pela CF/1988, por conter dispositivo 

explicito em lei, fazendo referência ao acolhimento de valores preciosos à ação do SUS.  

Todavia, em nível Estadual, o Ceará ao editar as leis nº 12.781/1997, nº 15.356/2013 e 

nº 15.408/2013, deixa a critério de servidores de Estado das diversas secretarias, inclusive a 

do campo da Saúde, a função de dentro do contrato aporem cláusulas que acatem, aceitem ou 

não, o contrato virtual imposto pela CF/1988.  

In abstrato, a lei estadual que disciplina a contratualização de OSS com o sujeito 

Estado do Ceará, deixa nas mãos dos seus servidores graduados a decisão de contratar com os 

valores do SUS, ou não contratar com esses valores, adjuvantes para o setor saúde. No caso 

do acolhimento ao contrato virtual de ação da CF/1988, o percurso gerativo de sentido segue 

caminho semelhante ao SUS, contudo em sentido oposto, não acolhimento, nada impede que 

em Contrato de Gestão, sigam outros percursos gerativos de sentido na direção da construção 

de um Não-SUS.  

 Oficial e Semioticamente, o Estado autoriza-se de maneira disfarçada, portanto, 

mantendo uma aparência de ser, parecer (p), entretanto, dando a possibilidade de não ser (ñe), 

ou seja, sob o signo da mentira no quadrado veriditório, de seguir projeto diferente, próprio, 

ou seja, Não-SUS, simplesmente não aceitando o contrato virtual de ação, por não acatar seus 

objetos-valores através de ato proclamado por servidor graduado do Estado do Ceará em 

contrato de gestão. 

 Em nível de veridição, o ISGH situa-se no campo do secreto, segredo (é + ñp), pois 

propõe-se, por conta da situação de complementariedade, ser e parecer SUS para figurar e 

atuar em um nível verdadeiro. Todavia, disjunta-se da maioria dos objetos-valores 

sintaticamente modalizantes do SUS.  

 Contudo, semanticamente por força do conceito de complementar é modalizado pelo 

dever de abraçar os fundamentos, objetos-valores e agir em consonância intima com eles. 
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Todavia, acolhe uns, afasta-se de outros e assume valores diferentes para promover sua ação 

de persecução do objeto Saúde que diferem dos assumidos pelo contrato virtual da ação 

acolhido pelo SUS e imposto pela CF/1988. 

 Então, mesmo parecendo SUS (p), sua essência institucional difere da do SUS pela 

não conformidade com os objetos-valores deste (ñp), figurando então em nível da mentira, 

pois, apesar de em nível superficial parecer (p), o estado de ser (ñe) difere do SUS porque sua 

ação é modalizada por valores diferentes.  

 Por extensão, a complementariedade ao SUS não é obedecida integralmente e o modo 

como se faz a avaliação do contrato não toma qualitativamente os fundamentos do SUS como 

parte importante a ser avaliada.  

 Portanto, o ISGH, institucional e semioticamente, não age a complementar o SUS no 

Estado do Ceará. Segue caminho próprio, reforçando a construção de algo que parece com 

SUS, mas não o é. Algo que dentro do nosso quadro teórico metodológico encontra-se noutro 

campo semântico, Não-SUS. 

 Por meio da análise institucional semiótica acerca da rede Sarah, observamos que 

nenhum dos princípios da Instituição APS-SARAH consegue acolher todos os fundamentos 

do SUS em qualquer dos seus enunciados.  

 Outro dado notável em relação à APS-SARAH é que há uma preocupação da parte 

institucional em promover justiça distributiva pelo fundamento da equidade com os recursos 

advindos do Estado. Mesmo que essa se dê de forma relativizada, somente aos cidadãos 

entendidos como aqueles que pagam os impostos. Isso pode ser percebido explicitamente ao 

longo de todos os princípios: prestar bons serviços de saúde que justifiquem os recursos 

recebidos. 

 O fundamento da universalidade, um dos pilares principais do Sistema, em dois 

enunciados de princípio, foi relativizado, isto é, não se traduzia na universalidade prevista 

para o SUS, mas numa conformação institucional própria onde o estatuto universal 

conseguisse abarcar o maior número possível de pessoas. E, o fundamento a que a instituição 

se propõe menos a praticar dentro dos seus princípios, ou seja, como valor ou, objeto-valor, é 

o da igualdade. 

 Apesar de querer externar uma aparência de (p) SUS, a APS-SARAH figura no campo 

semântico Não-SUS, age em não conformidade com os objetos-valores dele, por meio da 
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valorização de seus próprios, construindo uma narrativa diferente. Assina pacto de 

complementariedade e aceita agir modalizada pelos objetos-valores do SUS. Todavia, constrói 

projeto diferenciado, aproximando-se e distanciando-se, por vezes, do contrato de ação virtual 

promovido pela CF/1988.  

 Aplicado o quadrado veriditório e semiótico, ao mesmo tempo, obteremos, 

institucionalmente, a não conformidade com os fundamentos, o signo da mentira baseados nos 

estados de parecer (p) mas não ser SUS (ñe), percurso que se afirmará mais significantemente 

na construção do oponente, Não-SUS. 

Quanto ao fenômeno da Regionalização em Saúde, aplicando-se os instrumentos 

semióticos às duas instituições, escolhendo para a oposição mínima o termo Regionalização 

contraposta à centralização, obteve-se, que o ISGH, apesar de não enunciar em seu sítio 

virtual e nem deixar explícito em contrato de gestão a intenção de fortalecer o processo 

regional da saúde, ele cumpre por meio da prestação de serviços, diretrizes regionais impostas 

pela SESA-CE para tal, portanto, indiretamente, faz parte do processo de regionalização 

Cearense. 

Mesmo pondo-se no campo semântico do SUS, o ISGH figura em nível de veridição 

do segredo quanto ao processo Regionalizador da Saúde Cearense, pois, apesar de fazer parte 

deste, portanto, possuir o atributo semiótico de ser (e), o instituto não parece (ñp) ou não está 

inclinado a esse fim. 

 A rede Sarah, posta-se no campo semântico do Não-SUS, e em nível veriditório, no da 

mentira, pois, apesar de contratar em complementariedade com o SUS, concordando com seus 

fundamentos e diretrizes, centraliza-se, não sendo possível a referência e contrareferência, 

requisito básico para a Regionalização, ficando à margem do processo. 

 Por tudo que foi empiricamente apreendido pela teoria semiótica para o campo da 

Saúde, propomos dois procederes que consideramos importantes: o primeiro, a conformação 

de todas as OSS operando por meio de Contrato de Gestão, ou outro meio de tratativa, com o 

setor Saúde, aos fundamentos, traduzidos semioticamente, como objetos-valores do SUS.  

 Em outras palavras, adaptar a missão, a visão, a filosofia e os valores institucionais aos 

do SUS, para que suas ações tenham imanência permeada destes, desse modo, a condição de 

complementariedade a qual essas instituições se propõem a operar com o SUS, será 

respeitada, e, essas instituições poderão verdadeiramente operar como adjuvantes e pelo signo 
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da verdade no campo semântico da narrativa SUS. Atualmente a atuação dessas OSS é 

inconciliável semioticamente com a do SUS, relativamente com respeito aos fundamentos 

deste. 

 O segundo se faz por uma adaptação do sistema de auditoria do SUS, TCU, 

Controladoria Geral da União (CGU), Tribunais de Contas dos Estados, Tribunais de Contas 

dos Municípios, controles internos da administração pública e outros órgãos que efetuem 

auditoria nas contas públicas de saúde, na direção da inclusão qualitativa dos fundamentos, 

objetos-valores semióticos para o SUS: Universalidade, Solidariedade, Integralidade, 

Equidade e Igualdade, como variáveis em seu sistema auditor para as relações entre o SUS e 

OSS.  
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ANEXO 1 – TABELA 11 

Tabela 12 – Quantidade de Unidades Hospitalares por tipo e gestão. 

CNES - Estabelecimentos por Tipo - Ceará 

Quantidade por Município e Tipo de Estabelecimento 

Período: Outubro/2015 

Município HOSPITAL 

ESPECIALIZADO 

HOSPITAL 

GERAL 

HOSP. DIA UNIDADE 

MISTA 

Total 

Acaraú - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Acopiara - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Aiuaba - 1-HM - - 1 

Altaneira - 1-HM - - 1 

Alto Santo - 1-HM - - 1 

Amontada - - - 1-HM 1 

Antonina do Norte - 1-HM - - 1 

Apuiarés - 1-HM - - 1 

Aquiraz  1-HM - - 1 

Aracati - 1-OSS 

convênio/1-

HM/1-HP 

- - 3 

Aracoiaba - 1-HM - - 1 

Ararendá - - - 1-HM 1 

Araripe - 1-HM - - 1 

Aratuba - 1-OSS 

convênio 

- - 1 
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Arneiroz - 1-HM - - 1 

Assaré - 1-HM - - 1 

Aurora - 1-

HP(contr.) 

- - 1 

Baixio - - - 1-HM 1 

Banabuiú - 1-HM - - 1 

Barbalha 1-OSS convênio 2-OSS 

convênio 

- - 3 

Barreira - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Barro - 1-HM - - 1 

Barroquinha - 1-HM - - 1 

Baturité - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Beberibe - 1-HM - - 1 

Bela Cruz - 1-HM - - 1 

Boa Viagem - 1-HM - - 1 

Brejo Santo 1- Fundação 

Privada 

1-OSS 

convênio/1-

HP. 

- - 3 

Camocim - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Campos Sales - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 1 

Canindé - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Capistrano - 1-HM - - 1 
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Caridade - 1-HM - - 1 

Cariré - 1-HM - - 1 

Caririaçu - 1-HM - - 1 

Cariús - 1-HM - - 1 

Carnaubal - - - 1-HM 1 

Cascavel - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Catarina - - - 1-HM 1 

Catunda - 1-HM - - 1 

Caucaia - 1-OSS 

convênio/2-

HM 

- - 3 

Cedro - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Chaval - 1-HM - - 1 

Choró - 1-HM - - 1 

Chorozinho - - - 1-HM 1 

Coreaú - 1-HM - - 1 

Crateús - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Crato 1-OSS convênio 2-OSS 

convênio/1-

HP 

- - 5 

Croatá - 1-HM - - 1 

Cruz - 1-HM - - 1 

Deputado Irapuã 

Pinheiro 

- 1-HM - - 1 

Ererê - - - 1-HM 1 
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Eusébio 1-CP 1-HM 1-CP - 3 

Farias Brito - 1-HM - - 1 

Fortaleza 1-OSS Contrato 

Gestão/7-OSS 

convênio/4-HEE/18-

HP/8-CP/2-CEM 

1-OSS 

Contrato 

Gestão/2-

OSS 

convênio/4-

HGE/18-

HP/3-CP/6-

HGM/1-HF 

1-OSS 

convênio/4-

HP/4-CP 

- 84 

Fortim - 1-HM - - 1 

Frecheirinha - 1-HM - - 1 

General Sampaio - 1-HM - - 1 

Granja - 1-HM - - 1 

Granjeiro - 1-HM - - 1 

Groaíras - 1-HM - - 1 

Guaiuba - 1-HM - - 1 

Guaraciaba do Norte - 1-HM - - 1 

Guaramiranga - 1-HM - - 1 

Hidrolândia - 1-HM - - 1 

Horizonte - 1-OSS 

Convênio 

- - 1 

Ibaretama - 1-HM - - 1 

Ibiapina - 1-HM - - 1 

Ibicuitinga - - - 1-HM 1 

Icapuí - - - 1-HM 1 

Icó - 1-OSS 

convênio/1-

- - 2 
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HM 

Iguatu - 2-OSS 

convênio/1-

HP/1-CP 

- - 4 

Independência - - - 1-HM 1 

Ipaporanga - 1-HM - - 1 

Ipaumirim - 1-HM - - 1 

Ipu - 1-OSS 

convênio/1-

HM/1-HP 

- - 4 

Ipueiras - 1-HM - - 1 

Iracema - 1-HM - - 1 

Irauçuba - - - 1-HM 1 

Itaiçaba - - - 1-HM 1 

Itaitinga - 1-HM - - 1 

Itapagé - 1-HM 1-FP - 2 

Itapipoca - 1-OSS 

convênio/1-

HP 

- - 2 

Itapiúna - 1-HM - - 1 

Itarema - 1-HM - - 1 

Jaguaretama - 1-HM - - 1 

Jaguaribara - 1-HM - - 1 

Jaguaribe - 1-HM - - 1 

Jaguaruana - 1-HM - - 1 

Jardim - 1-HM - - 1 

Jati - 1-HM - - 1 
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Juazeiro do Norte 1-HM 1-OSS 

convênio/1-

HM/1-

HP/2-CP 

- - 6 

Jucás - 1-HM - - 1 

Lavras da 

Mangabeira 

- 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Limoeiro do Norte - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Madalena - 1-HM - - 1 

Maracanaú 1-OSS convênio/2-

HP 

2-OSS 

convênio/1-

HM 

1-CP - 7 

Maranguape - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Marco - 1-HM - - 1 

Martinópole - 1-HM - - 1 

Massapê - 1-HM - - 1 

Mauriti - 1-HM - - 1 

Meruoca - 1-HM - - 1 

Milagres - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Milhã - 1-HM - - 1 

Miraíma - - - 1-HM 1 

Missão Velha - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Mombaça - 1-HM - - 1 
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Monsenhor Tabosa - 1-HM - - 1 

Morada Nova - 1-FP 

(convenio) 

- 1-HM 2 

Moraújo - - - 1-HM 1 

Morrinhos - - - 1-HM 1 

Mucambo - - - 1-HM 1 

Mulungu - 1-HM - - 1 

Nova Olinda - - - 1-HM 1 

Nova Russas - 1-HM - - 1 

Novo Oriente - 1-HM - - 1 

Ocara - 1-HM - - 1 

Orós - 1-HM - - 1 

Pacajus - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Pacatuba - 1-HM - - 1 

Pacoti - 1-HM - - 1 

Palhano - 1-HM - - 1 

Palmácia - - - 1-HM 1 

Paracuru - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Paraipaba - 1-HM - - 1 

Parambu - 1-HM - - 1 

Paramoti - 1-HM - - 1 

Pedra Branca - 1-HM - - 1 

Penaforte - 1-HM - - 1 
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Pentecoste - 1-HM - - 1 

Pereiro - 1-HM - - 1 

Pindoretama - 1-HM - - 1 

Piquet Carneiro - - - 1-HM 1 

Poranga - 1-HM - - 1 

Porteiras - - - 1-HM 1 

Potengi - - - 1-HM 1 

Potiretama - - - 1-HM 1 

Quiterianópolis - 1-HM - - 1 

Quixadá - 1-OSS 

convênio/1-

HM 

- - 2 

Quixelô - 1-HM - - 1 

Quixeramobim 1-OSS convênio 1-

SESA/OSS 

convênio/1-

HM 

- - 3 

Quixeré - 1-HM - - 1 

Redenção - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Reriutaba - 1-HM - - 1 

Russas - 1-OSS 

convênio/1-

HP 

- - 2 

Saboeiro - - - 1-HM 1 

Salitre - 1-HM - - 1 

Santa Quitéria - 1-HM - - 1 

Santana do Acaraú - 1-HM - - 1 
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Santana do Cariri - - - 1-HM 1 

São Benedito - 1-CP/1-HM - - 2 

São Gonçalo do 

Amarante 

- 1-HM - - 1 

São João do 

Jaguaribe 

- 1-HM - - 1 

São Luís do Curu - - - 1-HM 1 

Senador Pompeu - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Senador Sá - - - 1-HM 1 

Sobral 1-OSS convênio/1-

HP 

1-OSS 

Contrato 

Gestão/ 1- 

OSS 

convênio/1-

HP/1-FP 

- 1-HM 7 

Solonópole - 1-HM - - 1 

Tabuleiro do Norte - 1-OSCIP - - 1 

Tamboril - 1-HM - - 1 

Tarrafas - - - 1-HM 1 

Tauá 1-CP 1-OSS 

convênio 

- - 2 

Tejuçuoca - - - 1-HM 1 

Tianguá - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

 Trairi - - - 1-HM 1 

 Tururu - - - 1-HM 1 

Ubajara - 1-HM - - 1 
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 Umari - - - 1-HM 1 

Umirim - - - 1-HM 1 

Uruburetama - 1-HM - - 1 

Uruoca - - - 1-HM 1 

Varjota - - - 1-HM 1 

Várzea Alegre - 1-OSS 

convênio 

- - 1 

Viçosa do Ceará - 1-HM - - 1 

Total 54 211 12 36 313 

Legenda: HM -  Hospital Municipal; HE – Hospital Estadual; HF – Hospital Federal; OSS – Organização Social 

do Setor Saúde; HP- Hospital Privado; FP- Fundação Privada; CM – Clínica Municipal; CP- Clínica Particular; 

OSCIP -  Organização Social de Interesse Público. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

 

 


