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1. Apresentação
A Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM) foi fundada em 1986, e constitui a entidade representativa máximo dos estudantes de medicina no Brasil. Historicamente, a DENEM
teve um papel importante no processo de redemocratização do país e na defesa de um sistema de saúde
100% público, universal, gratuito e de qualidade. Nossa luta se dá no dia-a-dia dos Centros e Diretórios
Acadêmicos, espalhados de norte a sul do país. Além disso, ao longo do ano temos diversos encontros regionais e nacionais, nos quais temos espaços de reflexão conjunta, organizamos atos, e todos os estudantes
podem deliberar os posicionamentos da DENEM.
A Coordenação de Políticas de Saúde da DENEM (CPS) tem a função de aprofundar estudos sobre
esse tema dentro da Executiva. Buscamos construir um Movimento Estudantil que se proponha não só a
compreender a realidade, mas também que a transforme. Nesse sentido, de forma conjunta com as Coordenações Regionais e os Centros e Diretórios Acadêmicos, a CPS busca trazer algumas reflexões sobre o
processo da organização da saúde no Brasil, culminando na leitura da nossa atual conjuntura. Para tanto,
frequentemente nos valemos de análises comparadas com outros contextos e momentos históricos.
É nesse caldo que publicamos este caderno de textos, trazendo alguns debates sobre os efeitos da
crise econômica na saúde. Vivemos uma conjuntura complicada no Brasil, que nos impõe muitos desafios.
O debate que aqui trazemos é apoiado nas deliberações adotadas pelos estudantes no ECEM 2016 - Fortaleza, e é fruto de reflexões a partir de outras realidades na América Latina e no resto do mundo que
sofreram com crises econômicas e políticas de austeridade ao longo dos últimos anos.
Precisamos avançar e nos unir em defesa dos direitos do povo brasileiro!

Saudações estudantis,
CPS 2016
Laís Krasniak (UFSC),
Maurício Petroli (UFRJ),
Mayara Secco (UFF),
Natasha Kerr (UnB)
Pedro Manuel (UESPI)
Colaboradores
Matheus Bastos (UFF)
Renata Mencacci (USP)
Diagramação e arte
Alice Quadros (USP)
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2. A DENEM frente à atual conjuntura
Diante de uma conjuntura
em que nossos direitos são atacados a ritmo acelerado e de uma
disputa pelo poder que se baseia
em quem tem condições políticas
de aplicar mais rapidamente o
ajuste fiscal e de atender às demandas dos grupos dominantes,
o Movimento Estudantil precisa
dar respostas quase que imediatas para a orientação de nossas
ações. Nesse sentido, precisamos
analisar criticamente a realidade
que nos cerca, compreendendo
as disputas que estão colocadas
e suas implicações para a população brasileira.
O ano de 2016 está sendo marcado por uma conjuntura
político-econômica complexa e
em rápidas mudanças. Portanto,
muito do que foi produzido ao
longo dos últimos meses – assim
como este caderno de textos – objetiva analisar o momento vivido
pelo Brasil e suas repercussões nos
âmbitos político, econômico e da
saúde. Segue, então, um compilado desses materiais que permitem um diagnóstico do cenário
brasileiro ao longo do primeiro
semestre de 2016:
JANEIRO
Análise de conjuntura: a primeira
condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la
http://goo.gl/FRlFWt
“Porém, agora que os efeitos da
recessão são inegáveis no ter-
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ritório nacional, o governo Dilma - que segue a promessa de
favorecimento das classes dominantes firmada pelo Partido dos
Trabalhadores desde a Carta aos
Brasileiros (ou melhor, Carta aos
Banqueiros) do primeiro governo
Lula -, precisa tomar as medidas
necessárias para conter essa contradição inerente do capitalismo.
Essas medidas podem ser resumidas em alguns eixos: aumento
da exploração dos trabalhadores,
corte de salários, busca por novos nichos de mercado no exterior ou dentro do próprio país ou
ainda o aumento da autonomia
bancária, entre outros. ”

o serviço público é de má qualidade e entregá-lo ao livre mercado seria a forma mais eficiente
de alocar recursos para o setor.
Essa ideologia influencia também
o próprio conceito de saúde, distanciando a formação dos profissionais de uma consciência social
que considera a assistência em
saúde uma potencial promotora
de cidadania e, por considerar a
condição de vida da população
diretamente relacionada ao processo de adoecimento, objetiva a
superação das diferentes formas
de dominação que promovem
desigualdade social.”
Análise de conjuntura política
brasileira atual

MARÇO
Análise de conjuntura da saúde
no Brasil

http://goo.gl/DP5jGj

“O que ocorre hoje e é retratado enquanto crise econômica e
http://goo.gl/8oqJZb
política é consequência da crise
do capitalismo, que deixa o atu“Vivemos em tempos de mais al governo ainda mais vulnerável
uma crise do capital, acompan- enquanto representante de uma
hada da política de ajuste fiscal política econômica e social neoimplementada pelo governo fed- liberal. A incapacidade do goveral. Se nos últimos anos a saúde erno de responder aos interesses
pública brasileira já sofria com seu da burguesia com a velocidade
progressivo sucateamento e sub- e intensidade que ela exige, fez
financiamento, nesse contexto de com que esse setor apontasse a
crise os cortes orçamentários e as crise como consequência da má
políticas privatizantes se agudi- gestão do Estado pelo PT. Sabezam, pois as falhas do sistema pú- mos que essas crises são cíclicas do
blico vêm à tona e os discursos de capitalismo e são necessárias para
profissionalização da gestão e efi- que ele se sustente, portanto pouciência são utilizados para justifi- co importa quem está na gestão
car as privatizações. A ideologia do Estado. Os setores da elite de
neoliberal, hegemônica no atual oposição, porém, aproveitam o
contexto, se reflete na saúde at- atual momento de vulnerabiliravés da ideia propagada de que dade e desgaste, alimentam essa

crítica e constroem uma plataforma ideológica e uma movimentação nacional contra o PT, fazendo uso dos aparatos midiático
e jurídico. Querem apenas situar
a corrupção do Estado, estratégia
usada há décadas para defenderem seus privilégios de classe e
continuarem no poder.”
MAIO
Análise de conjuntura
http://goo.gl/Ui6ocf
“Pela segunda vez na nossa
história, o senado votou pela admissibilidade de um processo de
impeachment, afastando a presidenta Dilma Rousseff por 180
dias e determinando a posse do
seu vice Michel Temer como presidente interino. Analisando o que
está acontecendo, algumas dúvidas surgem: os interesses de quem
estão sendo alcançados com esse
processo? Os parlamentares realmente expressam a vontade do
povo brasileiro no Congresso Nacional? Qual o papel da mídia?
Quais são as repercussões disso
tudo na saúde, na educação e em
toda a nossa luta por diminuição
das desigualdades sociais no nosso
país? Qual o nosso papel como estudantes e cidadãos frente a tudo
isso? ”
Estudantes na luta: por um sistema de saúde 100%, público, universal, gratuito e de qualidade
http://goo.gl/RFEbp3
“Ricardo Barros foi eleito deputado federal em 2014 e, em sua
campanha, recebeu R$ 100.000
do presidente do Grupo Aliança,
uma das principais empresas de

plano de saúde do país. Além
disso, defendeu um corte orçamentário no programa Bolsa
Família e defendeu que “nossa
constituição tem muitos direitos
e poucos deveres”. Essas defesas
não são exclusivas de Barros,
mas sim da política neoliberal
que ele representa. Política essa
que defende um Estado mínimo e o fim da manutenção de
direitos como saúde e educação
pública para todos. ”

Essa conta não é nossa! – O pagamento da dívida pública é mais
importante que o fortalecimento
do SUS?
http://goo.gl/ahFR9e

“O SUS é uma das maiores conquistas do Brasil, tendo na sua
construção uma marcante participação popular na reivindicação
de direitos. Porém, mesmo com a
garantia de vitórias importantes
para a classe trabalhadora, concessões aos interesses hegemôniJUNHO
cos são feitas a todo momento,
ameaçando os direitos conquistaO subfinanciamento crônico
dos e aprofundando ainda mais o
do SUS e a desvinculação das
subfinanciamento crônico que asreceitas da união (DRU): o que sola a saúde pública. Isso fica evitemos a ver com isso?
dente quando analisamos o orçamento federal e vemos que em
http://goo.gl/7sCcIE
2015, apenas 4,1% dos gastos públicos foram destinados à saúde,
“Entre diversos nós críticos, um enquanto que o pagamento de
ponto importante para a dis- juros e amortização da dívida
cussão é a Desvinculação das pública consumiu 42% desse toReceitas da União (DRU). Tra- tal. Quais são as prioridades do
ta-se de um mecanismo legal, Estado brasileiro e por que o paga partir do qual 20% das ar- amento da dívida consome tanto
recadações poderiam ser des- dos nossos impostos? ”
viadas de seu destino original.
Geralmente, as áreas sociais –
como a saúde – perdem parJULHO
te de seu financiamento, que é
redirecionado para pagamento
Texto aprovado no Grupo de
da dívida pública e seus juros, e Trabalho sobre Análise de Congeração de superávit primário.
juntura no Encontro Científico
Isso ameaça ainda mais o fidos Estudantes de Medicina
nanciamento do SUS. A DRU
vigorou até dezembro de 2015
http://goo.gl/1Zyqop
e atualmente está em trâmite
a Proposta de Emenda à Con- “Desde o início, o governo interino
stituição 143/2015 (PEC 143), que adotou medidas de caráter audefende sua prorrogação até toritário que trouxeram retroces2023, e ampliação para que até sos significativos das conquistas so30% das receitas governamen- ciais. A extinção do Ministério das
tais possam ser desviadas de suas Mulheres, da Igualdade Racial e
finalidades originais. ”
dos Direitos Humanos caracteriza esse ataque no âmbito de minorias historicamente oprimidas.
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A nomeação de um engenheiro
financiado por planos de saúde
para o Ministério da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR), comprova os interesses privados no setor
homônimo. Ele assume uma postura de corte de gastos, precarização e sucateamento do SUS,
como pode ser verificado em seus
discursos recentes, nos quais ele
alega que não há recursos para
“se dar tudo a todos”, que há
uma necessidade de se repensar o
tamanho do SUS e que o governo
não conseguirá sustentar o nível
de direitos que está previsto na
constituição e até mesmo o discurso de que os pacientes “imaginam estar doentes”, e esse seria
um dos grandes problemas do
SUS. Outros ministros e secretários nomeados, também refletem
o teor do governo, a exemplo do
latifundiário Blairo Maggi (PP),
para ministro da agricultura, e
a própria secretária especial de
políticas para mulheres, Fátima
Pelaes (PMDB), que é contrária
a legalidade do aborto, mesmo
em casos de estupro, indo na contramão de pautas históricas do
movimento feminista.”
SETEMBRO
HÁ VIDA APÓS O AJUSTE
FISCAL?
O dia 31 de agosto de
2016 marcou a história brasileira como o início de um novo ciclo: a efetivação do golpe parlamentar-midiático provou que,
para as elites hegemônicas, de
pouco importa a democracia na
iminência do questionamento dos
seus privilégios. Diferentemente
do golpe de 1964, quando a população sabia claramente quem
eram seus “inimigos”, nós enfrentamos a alienação extensiva
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das massas proporcionada pela
grande mídia. Porém, o inimigo
atual continua muito bem posto,
por mais que o oligopólio midiático manipule a opinião pública
bradando a suposta necessidade
de um ajuste fiscal. [1]

provê a população de condições
básicas para a continuidade do
seu projeto de vida. [3]

Com o impeachment, o
ajuste fiscal, que já havia sido
anunciado pelo governo do PT,
pôde tomar uma forma muito
É inegável que sim, vive- mais agressiva e perigosa, materimos uma crise econômica e políti- alizando-se no Projeto de Emenca. Decorrente da crise mundial da Constitucional 241/16. Essa PEC
iniciada em 2008, a economia determina que o teto das despesas
brasileira recrudesceu, resultan- primárias a partir de 2017, e dudo em queda de arrecadação. rante os próximos 20 anos, sejam
Porém, o outro motivo para a calculadas a partir do valor refdiminuição na arrecadação foi erente ao ano anterior corrigido
justamente a medida adota- pela inflação. Isso significa em terda pelo governo para manter mos práticos que os investimentos
a economia aquecida: desoner- em saúde, educação e qualquer
ações tributárias. Os benefícios outra área não poderão aumenconcedidos às grandes empresas e tar em relação ao ano anterior.
indústrias foi crucial para o défic- Para a saúde, especificamente,
it dos cofres públicos. Torna-se no isso significará uma perda de R$
mínimo incongruente que esses 654 bilhões nos próximos 20 anos,
setores digam que “não vão pa- segundo projeções realizadas por
gar o pato” ao mesmo tempo que pesquisadores. [4]
propõem que a população sofra
com a falta de dinheiro decorMais do que o subfinanrente da não cobrança das suas ciamento, essa PEC leva ao descontas. [2]
financimento público. Considerar
a inflação como única variável
A base do ajuste fiscal se no cálculo do dinheiro destinado
funda nessa lógica deturpada: a cada área é deixar de lado o
o problema não é a baixa ar- que deveria ser o norte dos trarecadação, e sim os gastos eleva- balhos do Estado: as necessidades
dos. Assim, é justificado que ocor- da população. [5] Apesar da inram cortes em saúde, educação, flação, a população cresce, envelprevidência e o direito social que hece, modifica seus arranjos, e isso
aparecer pela frente. O único fa- tudo influencia nas suas necessitor que não entra nessa equação dades. Dessa forma, conceber a
é a qualidade de vida da popu- PEC 241 é aceitar uma realidade
lação. Em um país que convive onde o único setor considerado na
com iniquidades arraigadas na alocação de recursos é o mercasua construção, os investimentos do, deixando o povo à parte da
sociais estatais são imprescindíveis definição do seu futuro. É aceitar
e questionar o direito universal uma realidade onde o povo, e só
à saúde, por exemplo, é conde- esse, cumpre com seus deveres de
nar uma parte considerável da pagamento de impostos e mesmo
população ao adoecimento e à assim têm seus direitos negados,
morte. É comprovado que, em enquanto as grandes empresas
tempos de crise, o investimento continuam explorando a classe
em e manutenção de direitos traz trabalhadora e promovendo conbenefícios no momento em que centração de renda e aumento

das desigualdades.

danosa ao povo brasileiro. Não
só uma medida impopular, esse
A PEC 241 está prevista projeto significa a alteração da
para ser votada no dia 17 de out- Constituição Federal Cidadã de
ubro e é a prioridade do governo forma a levar à contradições no
golpista [6]. Aprovar a emenda seu texto base. Enquanto a asfuncionará como o pagamento sembleia constituinte determinou
aos setores que proporcionaram a vários mecanismos para a garanefetivação do golpe e é uma den- tia dos investimentos sociais, como
tre as inúmeras reformas propos- a vinculação das receitas, um
tas (trabalhista, previdenciária, pequeno grupo que sempre foi
etc). Porém, ela é sem sombra privilegiado procura pôr um limde dúvidas a mais importante e ite a esses investimentos e impedir

qualquer esperança de melhoria
na vida da população. Barrar a
PEC 241 significa tomar para o
povo as rédeas da condução do
país e dizer não a qualquer retrocesso proposto por golpistas ou
por quem quer que seja.

[1] https://www.facebook.com/denembr/photos
/a.634091843362439.1073741826.634091810029109/912627025508918/?type=3&notif_t=notify_me_
page&notif_id=1474426075296448
[2] https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/522701/OED0029.pdf?sequence=1
[3] http://jpubhealth.oxfordjournals.org/content/32/3/298.long
[4] http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf
[5] http://www.retsus.fiocruz.br/noticias/representantes-do-controle-social-de-olho-no-futuro-do-sus
[6] http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/09/21/pec-do-teto-de-gastos-e-prioridade-para-oexecutivo-diz-lider-do-governo-no-congresso
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3. País em crise: para onde seguimos?
Quando os trabalhadores perderem a paciência
As pessoas comerão três vezes ao dia
E passearão de mãos dadas ao entardecer
A vida será livre e não a concorrência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
Certas pessoas perderão seus cargos e empregos
O trabalho deixará de ser um meio de vida
As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
O mundo não terá fronteiras
Nem estados, nem militares para proteger estados
Nem estados para proteger militares prepotências
Quando os trabalhadores perderem a paciência
A pele será carícia e o corpo delícia
E os namorados farão amor não mercantil
Enquanto é a fome que vai virar indecência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
Não terá governo nem direito sem justiça
Nem juízes, nem doutores em sapiência
Nem padres, nem excelências
Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca
Sem que o humano se oculte na aparência
A necessidade e o desejo serão o termo de equivalência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
Quando os trabalhadores perderem a paciência
Depois de dez anos sem uso, por pura obsolescência
A filósofa-faxineira passando pelo palácio dirá:
“declaro vaga a presidência”!

(Quando os trabalhadores perderem a paciência
Mauro Iasi)

A crise econômica e política no Brasil não pode ser dissociada do cenário global decorrente da crise mundial de 2008,
também conhecida como a
“Grande Recessão”. Advoca-se
que a economia global ainda não
se recuperou totalmente desse
episódio, devido às lentas taxas
de recuperação e ao declínio de
economias consideradas emergentes, como é o caso do Brasil.
Há diferentes concepções
teóricas acerca da gênese da
Grande Recessão. Discute-se, por
exemplo, que esse período constitui uma das crises cíclicas do capitalismo, inerentes a esse modo de
produção. Isso porque o modelo
capitalista baseia-se na busca
ininterrupta pela ampliação da
produção de mercadorias, levando a uma crise de superprodução.
Esse aumento da produção de
mercadorias faz com que os produtos se acumulem, havendo perda de lucratividade. Para manter
as taxas de lucros, há uma massiva demissão de trabalhadores,
com aumento do desemprego e
da inflação, por exemplo. Esses
efeitos reduzem o poder de compra familiar, o que pode aprofundar ainda mais a crise econômica.
Nesse sentido, tanto os efeitos diretos da crise quanto as tentativas
de manutenção da taxa de lucro
recaem sobre os trabalhadores.
No Brasil, a atual crise
política é decorrente da insatisfação do bloco dominante com
as medidas tomadas pelo antigo governo petista a essa crise.
Quando o Partido dos Tra-
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balhadores (PT) assumiu a gestão
federal em 2003, investiu em
uma política de conciliação de
classes: seguiu favorecendo o lucro do empresariado, ao mesmo
tempo em que realizava políticas
compensatórias e de aumento
de crédito para as classes menos
favorecidas. Dessa forma, estabeleceu uma plataforma de consenso social entre os “de baixo” e
os “de cima”, ampliou o mercado
de consumo e manteve medidas
de restrição e ataque progressivo
aos direitos dos trabalhadores. Isso
garantiu um ritmo constante de
crescimento econômico nacional.
O PT também foi responsável por
um processo de apassivamento e
cooptação dos movimentos sociais. Exemplos disso são a CUT, a
UNE e o MST, entidades historicamente colocadas como referência
na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas que defenderam
ativamente a política do governo
do PT desde 2003. Esse conjunto favoreceu o bloco dominante
brasileiro, pois consolidou uma
plataforma de consenso social
que permitiu a manutenção de
seus lucros sem grande resistência popular. Tal cenário dificultou
a tarefa da esquerda brasileira
de denunciar e organizar os trabalhadores frente aos sucessivos
ataques durante os últimos anos.

jo no bloco de poder para que se
pudesse implementar medidas de
austeridade ainda mais severas.
Essa análise mostra a relação íntrinseca entre as crises política e
econômica no Brasil.
O caminho para esse rearranjo político no Brasil foi o
impedimento da então presidenta Dilma Rousseff. Esse processo
ganhou legitimidade social a partir de um discurso de “combate à
corrupção”, que conseguiu mobilizar as massas (essencialmente a
classe média) e a grande mídia.
O discurso hegemônico foi de que
os “crimes de responsabilidade
fiscal” foram os responsáveis pela
crise econômica brasileira, não se
discutindo os problemas estruturais da crise do capital. Em um
país com uma mídia monopolizada e trabalhadores apassivados
ao longo de uma década, o impedimento transcorreu de forma
ágil e fácil. Vale notar que, nesse
processo, o PMDB, outrora parte
do arco de alianças do PT, foi atraído para o campo de oposição,
e foi fundamental para a articulação e formação do impedimento de Dilma. Nesse contexto,
a figura de Michel Temer, então
presidente do PMDB e vice-presidente do mandato de Dilma,
surge como suposta solução para
a crise política, institucional e
econômica do nosso país. É importante notar que, ao assumir
a presidência, Temer continua
servindo aos mesmos interesses
que Dilma, pois segue priorizando os lucros de grandes empresas.
Entretanto, seu governo promete
aplicar um ajuste fiscal mais rápido e ágil, aprofundando medidas de precarização do público,
expansão da iniciativa privada e
ataques aos trabalhadores.

ilizatórias às suas crises, o capitalismo contemporâneo traz consigo a barbárie. No momento em
que manter as condições de vida
se torna ainda mais difícil para
os trabalhadores, o Estado retira
ainda mais seus direitos, agravando essa condição. O programa de
ajuste se resume a uma agressiva
ofensiva sobre o trabalho. Seu
sucesso está associado ao controle
do Executivo, do Legislativo e
do Judiciário pelas classes dominantes, além da mídia e das instituições de repressão, que sufocam
qualquer organização popular
para enfrentar essas medidas.
Em pouco tempo de governo, Temer não poupou esforços
em mostrar seu empenho em dar
respostas a crise que favoreçam
as classes dominantes. Analisando
os nomes indicados para compor
seu ministério, percebe-se que
todos são homens com interesses
particulares no desenvolvimento
da economia brasileira. Cabe-nos
aqui reforçar a crítica a Ricardo
Barros, engenheiro de formação
que assumiu o Ministério da
Saúde. Barros, que foi financiado
em mais de R$ 100.000 em sua
campanha por planos de saúde
privados [1], assume o ministério
expondo que será o ministro da
saúde, não apenas do SUS [2],
reforçando seu compromisso com
o fortalecimento da saúde suplementar. Em pouco meses, anuncia a formação de “planos de
saúde populares” [2](talvez seria
interessante um hiperlink pra esse
debate. DENEM tem material
sobre?) e cria um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta para esse projeto. Percebe-se,
assim, que não há interesse em
se expandir as políticas públicas,
mas congelá-las.

Com a eclosão da crise
econômica no Brasil, a partir do
segundo trimestre de 2014, as
medidas adotadas pelo PT não
foram suficientes para preservar
tal plataforma de consenso social.
Para manter as taxas de lucro,
era necessário que o PT aplicasse
um ajuste fiscal ainda mais profundo e rápido, e essa política entraria em contradição com a base
do próprio partido. O governo do
PT, então, passa a não servir mais
o interesse das classes dominantes
Na impossibilidade de
Colocados todos esses ponbrasileiras, exigindo um rearran- conseguir dar respostas mais civ- tos, percebe-se a quantidade
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de desafios que enfrenta hoje a
população brasileira. Os retrocessos nos nossos direitos sociais,
entretanto, não estão passando
batidos. Temos greves explodindo no país, assim como os exemplos das ocupações das escolas
pelos secundaristas e das mobilizações contra o governo Temer e
o ajuste fiscal. Isso mostra que os
trabalhadores estão perdendo a
paciência. Cabe a nós, enquanto
Movimento Estudantil, nos colocarmos junto a essa luta contra os
retrocessos sociais, defendendo o
caráter público, gratuito, estatal
e de qualidade da saúde e da educação brasileiros.
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[1]http://www.cartacapital.com.
br/revista/916/ricardo-barros-oministro-dos-planos-de-saude
[2]http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2016/07/1789101-ministro-da-saude-defende-plano-desaude-mais-popular-para-aliviar-o-sus.shtml

4. Como a macroeconomia pode impactar a
saúde da população?
“Sabemos o que nos faz adoecer!
Quando estamos doente, dizem-nos
É você que nos fará melhorar
Por dez anos – nós ouvimos
Você aprendeu a curar, em belas escolas
Construídas às custas do povo
Com o dinheiro do povo, e para esse conhecimento
Despendeu-se todo um patrimônio
Você decerto é capaz de curar
Você pode curar?
Quando nos consultamos
Com nossas roupas rasgadas e despedaçadas
Você examina nosso corpo nu
Procurando a causa da nossa doença
Uma espiada nos nossos trapos seria mais
Reveladora. Uma única e mesma causa desbota
Nossos corpos e nossas roupas.
A dor nos nossos ombros
Você diz, por causa da umidade; e isso também é a causa
Das infiltrações de nossa casa.
Então nos diga:
Da onde vem a umidade?
Trabalho demais e comida de menos
Fazem-nos fracos e magros.
Nossa prescrição diz:
Ganhe mais peso.
Você também poderia dizer a um peixe
Vá e escale aquela árvore
Quanto tempo durará nosso encontro?
Nós observamos: um tapete no seu apartamento
Custa tanto quanto o que recebe
Por cinco mil consultas.
Você provavelmente dirá
Que não tem culpa. As infiltrações
Na parede dos nossos apartamentos
Não dizem outra coisa.”
(O discurso de um trabalhador para seu médico
Bertolt Brecht)
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A crise econômica de 2008
afetou diversas economias do
mundo, sendo uma das maiores
recessões da história recente. Há
quem argumente que essa crise
ainda não acabou, dada a lenta
recuperação da economia global
e um contexto desafiador para
economias consideradas emergentes, como é o caso do Brasil.
Oficialmente, a economia brasileira encontra-se em recessão desde 2014, devido à conjugação do
contexto externo com elementos
da nossa política interna. Há evidência histórica de que uma crise
econômica pode afetar sistemas
de saúde e a saúde da população,
tanto devido a características
que definem a recessão (como,
por exemplo, queda do PIB, aumento da inflação e da taxa de
desemprego), quanto por causa
das políticas adotadas pelos governos como resposta. Isso ocorre
por meio de diversos mecanismos
que, conjugados, podem levar à
uma queda no estado de saúde
da população.
O Produto Interno Bruto
(PIB) de um país representa todos os bens e serviços finais produzidos por uma nação ao longo de determinado período de
tempo. Apesar de não ser necessariamente o melhor parâmetro para medir a riqueza de um
país, a queda do PIB durante
uma recessão significa um declínio das atividades econômicas.
Com isso, há um aumento das
taxas de desemprego e de insegurança no trabalho, devido ao
risco constante de demissão. Isso
gera uma situação estressante
para os trabalhadores, podendo
desencadear prejuízos para sua
saúde mental. Estudos realizados
em diversos países registram aumento nas taxas de suicídio, no
uso abusivo de álcool e tabaco
durante uma crise econômica, e
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na incidência de doenças somáti- e com a capacidade reduzida.
cas.
Tal cenário constitui uma bomba-relógio, de modo que, em
Ademais, o aumento das tempos de recessão econômica,
taxas de desemprego e subem- pode acontecer uma piora sigprego levam a uma diminuição nificativa do estado de saúde da
da renda familiar, implicando população.
menor poder de compra, o que
afeta os gastos com alimentação,
Entretanto, tais previsões
medicamentos e consultas ou pla- são influenciadas também pela
nos de saúde. Consequentemente, forma como os governos responé previsível que ocorra aumento dem à crise, que podem variar
nas taxas de desnutrição (poden- desde medidas de austeridade
do agravar inclusive as taxas de severas, com cortes em direitos somortalidade infantil), e que os ciais, aumento de impostos e reindivíduos demorem mais a bus- dução de gastos públicos, até mecar atendimento em saúde, dado didas mais expansionárias, com
que não possuem condições finan- preservação ou até aumento de
ceiras para arcar com esses custos. investimento em setores sociais.
A evidência dos efeitos de crises Na literatura, a evidência moseconômicas anteriores em países tra que respostas contra-cíclicas
da Europa, Ásia e da América (quando há aumento de gastos
Latina confirma tais hipóteses. Em sociais em tempos de recessão)
casos extremos, pode haver ainda têm o potencial de preservar a
um aumento do número de pes- saúde da população. Nesse sensoas em situação de rua durante tido, é importante compreender
o período de recessão, podendo, o amplo leque de potenciais repor exemplo, levar a um au- spostas à crise econômica, e seus
mento na incidência de doenças possíveis efeitos para o setor da
infectocontagiosas. O aumento saúde.
da inflação piora ainda mais o
cenário descrito acima, ao reduzir
Classicamente, as resposos ganhos reais dos trabalhadores, tas às crises recentes do capitaldificultando ainda mais a compra ismo têm seguido nos países da
de medicamentos e alimentos.
América Latina as imposições de
organismos multilaterais como
Devido à crise econômica, o FMI e o Banco Mundial, que
a arrecadação de um país pode condicionaram a renegociação
diminuir drasticamente, levando das dívidas externas desses países
as receitas públicas ao colapso. à adoção de medidas neoliberais.
Isso contribui automaticamente Nesse contexto, a austeridade
para uma redução nos gastos fiscal, que consiste no corte de
sociais, como é o caso da saúde gastos públicos como em saúde
pública, minando a provisão e educação, ascende como um
pública de serviços de saúde. Em dos pilares para a superação das
suma, a crise econômica provoca crises financeiras, o que gera em
uma situação em que há um au- contrapartida graves efeitos somento das necessidades de saúde bre o sistema de saúde e, portanda população. Entretanto, as to, a saúde da população. Esses
famílias de forma geral não po- efeitos são considerados indiretos
dem arcar com serviços privados, da crise e envolvem a redução
e os serviços públicos estão fun- na cobertura vacinal, a dificulcionando de forma deteriorada dade no controle de doenças in-

fecciosas e parasitárias, redução
no fornecimento ou subsídio de
medicamentos (sobretudo para
doenças crônicas), redução na
capacidade de assistência direta
à saúde (consultas, procedimentos, medidas socioeducativas e
preventivas), entre outros. Observa-se então que, nesse cenário,
problemas de saúde já superados ou minimamente controlados podem ressurgir; ademais, a
população que tem demandas
de saúde aumentadas por conta
dos efeitos diretos da crise acaba
por ter menos acesso ainda aos
serviços de saúde, agravando a
realidade a que estão submetidos.

Desenvolver a consciência de que
única saída para qualquer crise
é investir nos direitos e na qualidade de vida da população mostra-se necessário em um momento de crise em que até os direitos
mais básicos são ameaçados.
Fontes

The Greek Case.
Laurell, A.C. Crisis y salud en
América
Latina.
Cuadernos
Políticos, México D.F., n. 33, p. 3245, jul./dez. 1982.
Levy BS & Sidel VW. The economic crisis and public health. Social
Medicine . 2009; 4(2):82-87.

Abel-Smith B. The world economic crisis, part 1: repercussions on Perry, A. O Balanço do Neolibhealth. Health Policy and Plan- eralismo. In SADER, E.; GENTIning . 1986; 1:202-213.
LI, P. (orgs.) Pós-neoliberalismo:
as políticas sociais e o Estado
Bacigalupe A, Shahidi FV, democrático. Rio de Janeiro: Paz
Muntaner C, Martín U & Borrell C. e Terra, 1995, p. 9-23.
Why is There so Much Controversy
Regarding the Population Health Quintana, C.D.D.; López-ValcarImpact of the Great Recession? cel, B.G. Crisis económica y salud.
Por outro lado, a prior- Reflection on Three Case Studies. [Editorial]. Gac Sanit, v. 23, n. 4,
ização da saúde enquanto di- International Journal of Health p. 261–265, 2009.
reito inalienável do povo tem-se Services . 2016; 46(1):5-35.
mostrado como a única medida
Ríos-Cortázar, V.; Gasca-García,
eficaz para garantir o nível de CEPAL (Comisión Económica A.; Franco-Martínez, M. Crisis y
vida população durante tempos para América Latina y el Caribe) salud. Una relación compleja.
de crise. Estudos indicam que a (2011), La crisis actual y la salud Salud Urbana. 2009; v. 6 n. 9, p.
preexistência de um sistema de (LC/L.3318-P), Santiago.
103-110, 2009.
proteção social e o aumento nos
gastos públicos per capita em Chehala, C. Cuba shows health Thomson S, Evetovits T & Kluge H.
saúde geraram melhores indi- gains despite embargo. British Universal Health Coverage and
cadores de saúde na América Medical Journal, v. 316, p. 497, fev. the Economic Crisis in Europe. EuLatina, sobretudo analisando 1998.
rohealth. 2016; 22(2):18-22.
períodos de crise econômica. Um
caso exemplar a ser analisado é De Vos P, García-Fariñas A, Ál- Waters H, Saadah F & Pradhan
o de Cuba, país que passou por varez-Pérez A, Rodríguez-Salvá M. The Impact of 1997-98 East
severas crises em sua história por A, Bonet-Gorbea M & Van der Asian Economic Crisis on Health
conta do embargo econômico es- Stuyft P. Public health services, an and Health Care in Indonesia.
tadunidense e da dissolução do essential determinant of health 2003; 18(2):172-181.
bloco socialista, chegando a ter during crisis. Lessons from Cuba,
uma redução no PIB de 34.76% 1989 – 2000. Tropical Medicine http://www.bbc.com/portuguese/
entre 1989 e 1993. Por continu- and International Health . 2012; noticias/2015/01/150105_america_
ar investindo em saúde pública 17(4):469-479.
latina_economia_mdb_lgb
apesar da adversidade, foi capaz
de manter indicadores de saúde Hopkins S. Economic Stability http://brasil.elpais.com/bracomo mortalidade infantil e ex- and Health Status. Health Policy s i l / 2 0 1 5 / 1 0 / 0 2 / i n t e r n a c i o n pectativa de vida melhorando . 2006; 75:347-357.
al/1443806413_953728.html
mesmo em plena a crise. Optar
pela garantia do direito à saúde Kondilis E, Giannakopoulos S, Gado povo demanda, portanto, a vana M, Ierodiakonou I, Waitzkin
tomada de uma postura con- H & Benos A. Economic Crisis, Retra-hegemônica em relação ao strictive Policies, and the Popunosso sistema socioeconômico. lation’s Health and Health Care:

15

5. O caso do Brasil: como a crise econômica
está afetando a saúde da nossa população?
Os desafios do Sistema Único de Saúde
A crise econômica mundial iniciada em 2008 teve inegáveis efeitos na política e economia do Brasil. Várias foram as
ações do governo desde então
para enfrentamento da recessão,
contribuindo em maior ou menor
grau para o aprofundamento da crise econômica e política
que passamos hoje no país. Nesse
contexto, o Sistema Único de
Saúde (SUS) é alvo de ataques e
ameaças que utilizam a falta de
recursos como justificativa e colocam em risco uma das maiores
conquistas da sociedade brasileira, que é a garantia constitucional do direito à saúde.
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Desde a formação do SUS,
vários são os entraves para sua
consolidação. Muitos deles estão
contidos na própria legislação
aprovada na constituição de
1988, como a permissão à iniciativa privada na saúde, que tanto avança sobre a saúde pública.
Outros foram aplicados nos anos
decorrentes. O maior exemplo
disso é o subfinanciamento crônico do SUS: historicamente, menos
de 5% do Orçamento Federal
da União é direcionado para o
Ministério da Saúde, enquanto aproximadamente 50% vai
para o pagamento de uma dívida pública considerada injusta
por alguns estudiosos do tema.
Em outros países que aspiram
um sistema de saúde universal,
como por exemplo Reino Unido,

Espanha e Cuba, mais de 10% dos da em 1994 como uma medida
gastos do governo é investido no excepcional, porque, no Brasil,
setor.
uma série de tributos, como as
contribuições sociais, compõem a
Um outro entrave é que receita vinculada, ou seja, os imempresas que atuam na saúde postos “carimbados” para uma
suplementar são beneficiadas determinada área, como a saúde.
com a isenção de impostos - es- À época, o governo precisava de
sas desonerações fiscais significam dinheiro para gastos “prioritários”
dinheiro público que deixa de ser (basicamente o pagamento da
arrecadado e investido nos setores dívida) e aprovou a DRU, presociais. Esse quadro é agravado vendo a possibilidade emergenpela Desvinculação das Receit- cial do redirecionamento de até
as da União (DRU). A DRU é um 20% dos gastos aprovados para
artifício jurídico que permite uma áreas sociais para outras setores.
retirada ainda maior de dinheiro A DRU deveria ser uma medida
da saúde, o qual é redirecionado emergencial, mas desde então ela
essencialmente para o pagamen- tem sido prorrogada sucessivato da dívida. A DRU foi aprova- mente.
Os efeitos da crise econômica na saúde da população brasileira e no SUS
Desde o início da crise
econômica no Brasil, temos algumas medidas sendo implementadas que aprofundam essa conjuntura de desmonte do SUS. A DRU,
por exemplo, estava prevista para
acabar em 2015, mas a aprovação
da PEC 143/2015 decidiu por sua
prorrogação até 2023, expandindo a porcentagem passível de redirecionamento para até 30% dos
gastos marcados. Outra PEC que,
se aprovada, será o maior golpe
aos direitos sociais no país é a PEC
241, que determina o congelamento de investimentos públicos
pelos próximos 20 anos. A impossibilidade de aumentar os investimentos em dada área para além

da inflação pode significar que as
necessidades da população não
serão mais atendidas pelo Estado.
No lugar de direcionar o dinheiro
arrecadado para onde o povo
precisa, o Estado se verá preso a
única possibilidade de conter gastos para a manutenção da estabilidade financeira. Os efeitos diretos disso serão devastadores: uma
projeção mostra que, se essa regra
fosse aplicada desde 2003, R$318
bilhões não teriam sido investidos
no SUS. Essa medida representa um retrocesso ainda maior no
desfinanciamento do SUS, que
certamente aprofundará seu sucateamento, a dificuldade de
acesso, a falta de materiais e a

redução do número de profissionais de saúde no setor público. Os
efeitos acumulados em 20 anos
dessa medida têm potencial para
acabar com o SUS, bem como
com outros serviços públicos que
tanto carecem de fortalecimento.
Diversas outras políticas
adotadas após o início da recessão econômica brasileira, como
a abertura do SUS a investimentos do capital estrangeiro, que
até então era limitado. Com isso,
a discrepância de investimentos
na saúde pública e privada iriam
para níveis alarmantes, podendo fortalecer um sistema privado às custas do sucateamento da
saúde pública. De forma semelhante, temos também a recente
proposta de “planos populares
de saúde” subsidiados pelo governo, o que representaria uma
das maiores concessões feitas aos
planos na nossa história. A ideia
de que os problemas de saúde da
população seriam resolvidos com
o subsídio de pacotes “populares”
de saúde nada mais é do que o
repasse de dinheiro público às
operadoras, que acumulam dívidas enormes com o estado e são
alvo de inúmeras denúncias de
consumidores por mal serviço. No
lugar de investir no SUS, o governo pretende pegar esse dinheiro
e entregar aos planos, que oferecerão serviços limitados e precários à população que mais precisa.

ainda iniciativas já bem estabelecidas no país, como por exemplo
o programa de imunização e o
programa de atenção à pessoas
com HIV/AIDS. A crise econômica e as respostas implementadas,
nesse sentido, colocam ainda um
risco para o controle de doenças
infecto-contagiosas no país.
Ademais, alguns fatos
que acontecem fora da seara da
saúde também podem impactar
direta ou indiretamente no setor.
Já podemos ver no Brasil um aumento significativo da taxa de
desemprego, associado à redução
da renda familiar média e aumento da inflação, o que diminui
o poder de compra da população. Com isso, possivelmente
poderemos observar em um futuro próximo maior ocorrência de
depressão, suicídio, abuso de drogas, baixo peso ao nascer, desnutrição e mortalidade infantil.

Uma medida que está
sendo implementada e pode interferir na saúde da população é
a Reforma da Previdência, que
é uma das respostas que vêm
sendo oferecidas a longo prazo
para que o país alcance sustentabilidade financeira. O aumento da idade mínima para aposentadoria, igualando-a entre
homens e mulheres, representa
um retrocesso nos direitos sociais.
Isso pode contribuir tanto para o
agravamento da saúde mental
É evidente que a opção, da população devido ao estresse
iniciada no governo Dilma e apro- causado, quanto para a redução
fundada no governo Temer, é por da renda média familiar, diminuestimular o papel das segurado- indo a capacidade de compra de
ras privadas e reduzir a respons- alimentos, medicamentos, etc.
abilidade do Estado pela saúde Similarmente, uma outra proposda população brasileira. Com isso, ta que vem sendo discutida é da
deixa-se à mercê uma população Reforma Fiscal, a partir da qual
que, devido à recessão, tem suas propõe-se o congelamento de
necessidades de saúde aumenta- salários e a não-contratação de
das. O aprofundamento do des- novos funcionários públicos. Isso
financiamento do SUS ameaça pode significar, na prática, o des-

mantelamento da força de trabalho e uma deterioração ainda
maior do SUS.
Essas medidas são reflexo
do avanço neoliberal sobre a vida
das pessoas e da submissão do
Estado ao sistema financeiro. Durante a crise econômica, a população inerentemente apresenta maiores demandas de saúde.
Concomitantemente,
pode-se
haver uma queda na adesão
aos planos de saúde, como já
mostram dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar
comparando os anos de 2014 e
2015. Isso, associado às políticas de
austeridade fiscal que vêm sendo
implementadas no Brasil e contribuem para o desmonte do SUS,
representa uma bomba-relógio,
que pode explodir e levar a uma
deterioração da saúde da população brasileira não vista há muito tempo.
O ajuste fiscal é a única saída
para a crise econômica?
A criação de um sistema
de saúde estatal e que pretende
prover a população de acesso universal é, por si só, uma afronta aos
interesses capitalistas hegemônicos. Ao determinar que o Estado
é responsável pela assistência à
saúde da população e que esta
deve ser feita de forma gratuita,
foi dado um passo atrás na mercantilização da saúde e um salto
à frente na garantia da cidadania do povo. Porém, os avanços
do capital sobre esse setor no Brasil continuaram ocorrendo e aumentando cada vez mais, sendo
que o mercado da saúde brasileiro é considerado por muitos um
dos mais promissores e atraentes
do mundo.
A formação do SUS se deu
num momento de intensa dispu-

17

ta política. A redemocratização
do Brasil foi marcada pela organização das diferentes classes e
tentativa de garantir “sua fatia”
em todos os âmbitos. Dessa forma, apesar das várias conquistas
na aprovação da legislação do
nosso sistema de saúde, algumas
concessões foram feitas, como a
possibilidade de existência de um
sistema de saúde privado, que
atuaria de forma complementar. O que vemos hoje é que este
é responsável pelo atendimento
de apenas 25% da população,
porém consome mais de 70% dos
gastos em saúde no país, muitas
vezes utilizando do SUS para procedimentos mais caros e menos
lucrativos.

Numa crise, esse discurso
se fortalece mais ainda. O sistema público, que já enfrenta um
estigma muitas vezes maior do
que os problemas reais, sendo
taxado de ineficiente. Entretanto,
essa suposta ineficiência é apontada sem discutir os problemas
estruturais do SUS, que impedem
sua implementação real e consolidação. Além disso, coloca-se o
setor privado como uma solução
mágica, sem discutir seus problemas: precarização de serviços e
da relação médico paciente, limitação dos procedimentos ofertados tendo como base a lucratividade deles, abandono de ações de
prevenção e promoção da saúde
e formação de um “mercado da
doença”, com uma assistência baÉ evidente também a seada em processos curativos e biinfluência dos organismos inter- ologicistas sem que a real gênese
nacionais no SUS. Desde a sua dos problemas sejam abordadas.
criação, o Banco Mundial se por- A opinião pública, influenciada
ta contrário à premissa universal pela grande mídia e pelas elites,
do SUS, dizendo-se preocupado passa a reproduzir esse discurso e
com a qualidade da assistência a levar a cabo a ideia de que as
num ambiente sem competitiv- privatizações são uma solução.
idade. Vários foram os relatórios
emitidos por esse órgão ao longo
Todavia, não existe um
de tempo que aponta a gestão consenso em torno da necessidade
como o principal problema para de adoção de medidas de austeriestruturação de uma saúde de dade fiscal como resposta à crise
qualidade no Brasil. Devemos nos econômica. Ao contrário, podeater à ideia de que todas essas se argumentar inclusive que, em
ações são repletas de intenciona- tempos de recessão, o Estado poslidade: ao apontar os dedos so- sa assumir um déficit fiscal a curto
mente para a gestão, estão sen- prazo (quando gasta-se mais do
do ignoradas questões estruturais que o arrecadado em determiimportantíssimas, como o subfi- nado período de tempo) para
nanciamento, a falta de profis- preservar a saúde da população,
sionais, de condições de trabalho o que refletiria inclusive na capaciadequadas e a dependência en- dade de recuperação da econotre o sistema e a indústria far- mia. A longo prazo, vale a pena
macêutica. Dizer que, nesse mar considerar ainda mecanismos que
de problemas, o único é a gestão aumentem os recursos disponíveis
é somente mais uma forma de para investir em saúde, tendo em
criar a ideia de que os serviços vista as limitações orçamentárias
públicos são de baixa qualidade, impostas pela crise. Na realidade
enquanto que os privados são a brasileira, por exemplo, seria o
única saída.
caso de prosseguir com a auditoria da dívida pública, adotar

18

uma estrutura tributária progressiva e rever as isenções fiscais
concedidas a grupos econômicos.
Pensar estratégias como essas antes de reduzir o financiamento do
SUS é um imperativo em tempos
nos quais a população mais do
que nunca precisa de um acesso
à saúde pública, gratuita e de
qualidade.
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6. O papel do estudante: não
temos nada a temer!

Da falência do projeto de
conciliação de classes do PT ao
estabelecimento do governo interino de Michel Temer, sentimos
a crise político-econômica brasileira se alastrando e se agravando
rapidamente. Na saúde, isso tem
significado injeção contínua de
recursos no setor privado em detrimento da saúde pública e de
qualidade, levando ao escancarado desmonte do SUS enquanto
projeto pensado e conquistado
pelo povo. Na educação, a tônica
é também do sucateamento, com

constrição dos recursos investidos
e promoção de uma formação
acrítica e distante das necessidades da população, contribuindo para o avanço do capital. O
cenário é caótico e desesperador,
deixando evidente que, no momento em que vivemos, o imobilismo não é uma opção! Mas quais
são as estratégias de mobilização
possíveis para esse momento?
Quais são as saídas para a crise?
Como podemos, enquanto estudantes e juventude, nos organizar?

A injustiça avança hoje a passo firme;
Os tiranos fazem planos para dez mil anos.
O poder apregoa: as coisas continuarão a ser como são
Nenhuma voz além da dos que mandam
E em todos os mercados proclama a exploração;
isto é apenas o começo.
Mas entre os oprimidos muitos há que agora dizem
Aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos.
Quem ainda está vivo não diga: nunca
O que é seguro não é seguro
As coisas não continuarão a ser como são
Depois de falarem os dominantes
Falarão os dominados
Quem pois ousa dizer: nunca
De quem depende que a opressão prossiga? De nós
De quem depende que ela acabe? Também de nós
O que é esmagado que se levante!
O que está perdido, lute!
O que sabe ao que se chegou, que há aí que o retenha
E nunca será: ainda hoje
Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã.
(Elogio à dialética - Bertolt Brecht)
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As coisas precisam continuar a ser como são?
Enfrentamos, desde a
criação do SUS, barreiras para
sua consolidação. A permissividade à iniciativa privada dentro da saúde foi só o começo de
uma história que estabeleceu seu
curso diante do avanço neoliberal brasileiro representado pelos
governos que se seguiram após
da promulgação da Constituição
Cidadã. Desde então, ao invés de
trabalharmos para a ampliação
do público - no sentido de garantir a saúde enquanto direito
universal e inalienável -, seguimos no sentido da expansão do
privado. A entrada do capital estrangeiro na saúde, a proposta de
planos de saúde financiados pelo
governo associada à implementação do conceito de Cobertura
Universal em Saúde, o congelamento dos investimentos públicos,
a Desvinculação das Receitas da
União, associadas ao subfinanciamento sistemático do setor público, ameaçam fortemente não só
o caráter público da saúde, mas
a própria noção de que saúde é
um direito. Diante de todos esses
ataques que se somam ao longo
dos anos, quais são as alternativas
que fazem frente ao avanço neoliberal no campo da saúde?

pagar pela crise e constituindo,
como disse Maria Lúcia Fatorelli,
“um megaesquema de corrupção
institucionalizado”. Assim, a Auditoria Cidadã da Dívida é uma
importante frente de atuação, no
sentido de analisarmos o que realmente gera e perpetua a dívida,
com o objetivo de estabelecermos
se, como, quanto e quem deve
pagar por ela. Saber o que devemos pagar de fato é um grande
passo na direção de não desviarmos mais recursos públicos para a
sustentação de uma classe dominante, direcionando então esses recursos para a aplicação nas
áreas de desenvolvimento social,
como saúde e educação.

Além de pensarmos a
dívida pública, é fundamental
que avaliemos como ampliar
a captação de recursos para a
saúde. Para isso, precisamos olhar
atentamente para a estrutura
tributária do Brasil. Atualmente,
os impostos são regressivos, ou
seja, proporcionalmente, os que
menos recebem são os que mais
pagam. Se a destinação de 10%
do orçamento federal para a
saúde é uma pauta histórica dos
movimentos sociais, como efetivar esse plano sem cobrar mais
Em primeiro lugar, é fun- aos que têm menos? A resposta
damental que avaliemos de for- passa pela reforma da estrutura
ma crítica quais são os reais gastos tributária brasileira, com base no
do país e por que a saúde é croni- estabelecimento de impostos procamente subfinanciada. Quando gressivos e da taxação de grandes
o fazemos, vemos que a maior fortunas e herenças, destinando
parte do orçamento federal é di- esses dividendos exclusivamente
recionada para a amortização da para a aplicação na área social.
dívida pública. Sabemos, porém,
Por fim, outro ponto que
que essa dívida apresenta uma se faz essencial no sentido de dessérie de irregularidades e gera tinarmos mais recursos financeiros
lucro para grandes empresários para saúde, de fortalecermos o
e banqueiros, onerando justa- setor público e pararmos a amplimente aqueles que menos podem ação e consolidação do privado é o
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imediato pagamento das dívidas
dos planos privados de saúde. Em
2014, o Senado aprovou o perdão
de R$ 2 bilhões para os planos de
saúde. O levantamento feito em
2015 apontava que, mesmo após
o perdão de parte da dívida, ainda 63% das operadoras deviam
ressarcimentos ao SUS por serviços
prestados. Isso significou que R$
742 milhões deixaram de voltar
para o sistema público. Perante
a isso, é nossa obrigação exigir o
pagamento retroativo dessa dívida, sem abatimentos. Mas, uma
vez que os caminhos estão delineados, como saímos do plano da
discussão e das análises e exigimos
nossos direitos na prática?
O que está perdido, lute!
Nós somos todos seres
políticos, e temos um papel de forma que nosso atos em sociedade
são posicionamentos idelógicos e
ilustram o modelo de vida que
defendemos. O Movimento Estudantil de Medicina historicamente tem desempenhado um
papel importante, ao representar
a luta dos estudantes em favor
de educação e saúde para todas
e todos. A luta por direitos é, em
última instância, a luta contra a
dominação imposta pelo sistema
político-econômico ao qual somos
submetidos, que favorece o lucro
de poucos às custas do trabalho
da maioria. Devemos escolher
também a organização política
como forma de termos força e voz
nessa disputa. Nesse sentido, nossas bandeiras apontam para um
outro projeto de sociedade, em
que o bem-estar das classes populares não se subordine a interesses privados. É por isso que, en-

quanto estudantes, devemos nos
colocar ao lado de outros setores.
Muito mais do que votar
conscientemente, é preciso participarmos constantemente da vida
pública. Devemos galgar meios
de impor a vontade do povo de
forma direta na condução do Estado. Por enquanto, vários são
os entraves a essa atuação mais
direta, mas não devemos esperar
meios institucionais para isso. A
presença das pessoas na rua e as
diversas formas de mobilização,
como greves e ocupações, garantem conquistas e impedem retrocessos!

principalmente, usuários do SUS.

retorno do movimento estudantil
para as ruas. Exige a força que
Portanto,
posicionar-se os estudantes brasileiros sempre
pela Auditoria Cidadã da Dívida, demonstraram quando se colopelo pagamento das dívidas dos caram na linha de frente, junto
planos de saúde e pela taxação aos trabalhadores, na luta por dide grandes fortunas deve ser um reitos. Exige indignação traduzida
fazer diário, e não uma reflexão em LUTA. A saída será construída
que tenha fim em si mesma. Isso pelas nossas mãos e, mais do que
porque o momento atual exige nunca, não podemos temer!
de nós uma reflexão que baseie
uma estratégia de lutas, que se
evidenciarão através de nossa
atuação direta em todos os espaços que nos propomos a ocupar, dentro e fora da universidade. O momento atual exige o

Devemos, então, tomar
como exemplo e nos integrarmos às lutas em defesa do SUS
que ultrapassam os muros da
universidade e ocupam as ruas,
constroem-se junto da população
e tomam para a si a noção de
democracia direta. Movimentos
como as ocupações pelo Fora Valencius!, realizadas no início deste
ano no Ministério da Saúde e
como o OcupaSUS são exemplos
importantes de como a luta pela
saúde pode ser feita na prática,
criando um embate direto com
os dominadores e demonstrando
o poder legítimo de reinvidicação
de uma ocupação. Além disso,
enquanto estudantes organizados
no movimento estudantil de medicina, podemos e devemos nos
articular com movimentos sociais
que têm como frente de atuação
a luta por uma saúde pública,
estatal, de acesso universal e de
qualidade. O dialógo e construção
conjunta dos Fóruns Populares de
Saúde em nossas cidades e a ocupação da Frente Nacional Contra
a Privatização, por exemplo, é
central para a construção de um
movimento ampliado, envolvendo estudantes, trabalhadores e,
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