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RESUMO 
De modo geral, as políticas sociais se referem a construções sociais 
específicas, oriundas das reivindicações da classe trabalhadora e das 
determinações do Estado. Isso significa que diante de todas as 
modificações operadas pelo capital, os padrões de proteção social 
também têm sido alterados. Partindo do ponto de que o Estado, 
enquanto agente promotor das políticas sociais, atua em nome da 
acumulação capitalista e proteção à burguesia, elas serão 
frequentemente direcionadas às necessidades de expansão do capital e 
aumento da taxa de lucro. Nesse sentido, a saúde é vislumbrada sob a 
égide neoliberal como um elemento de geração de lucratividade ao 
capital. 
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ABSTRACT 
In general, social policies refer to specific social constructions, arising 
from the demands of the working class and the determinations of the 
State. This means that in the face of all the changes operated by capital, 
the standards of social protection have also been altered. Starting from 
the point that the State, as the agent that promotes social policies, acts 
on behalf of capitalist accumulation and protection of the bourgeoisie, 
they will often be directed to the needs of capital expansion and 
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increase in the profit rate. In this sense, health is glimpsed under the 
neoliberal aegis as an element of profit generation for the capital. 

 
Keywords: Health, Social Policy, Neoliberalism. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a natureza cíclica do capitalismo, entende-se que o sistema, 

necessariamente, será constituído por fases e períodos específicos, correspondentes aos 

momentos de ascensão, queda, e retomada do capital. Desse modo, as crises econômico-

políticas são intrínsecas ao sistema, de modo que, mediante suas vigências, o próprio capital se 

usará de mecanismos de reorientação a fim de que sua hegemonia seja mantida. 

As fases supracitadas irão determinar, em meio a outros aspectos, a postura do Estado 

capitalista frente às reinvindicações da classe trabalhadora. Marx e Engels (2014) sinalizam que 

o Estado capitalista, em meio ao contexto de luta de classes, tenderá a representar os interesses 

da burguesia, atuando através de instituições e legislações que possam contribuir com a 

potencialização dos lucros e expansão do capital nos territórios nacionais. Diante das 

necessidades de reestruturação, os Estados-nacionais têm se alinhado às determinações do 

capital externo, ampliando a lógica de dominação dentro dos países. 

A relação capital-trabalho desenvolvida no curso do sistema tem provocado, 

historicamente, inúmeras desigualdades estruturais nas nações. As políticas sociais 

correspondem aos mecanismos capazes de minimizar os impactos oriundos da referida relação 

sobre a classe trabalhadora. 

Este artigo tem por intuito analisar um dos aspectos que, diante da necessidade de 

manutenção da hegemonia do capital, tem provocado a alteração nos sistemas de saúde da 

América Latina. Parte-se do ponto de que, nos últimos anos, os organismos internacionais, 

através de suas recomendações e exigências para a concessão de financiamentos, têm 

influenciado no modelo de prestação de saúde em meio aos países periféricos. Diante disso, 

torna-se necessário analisar as documentações que formalizam tais orientações, especificando-

se o recorte para uma instituição: o Banco Mundial. 
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2 A EXPANSÃO CAPITALISTA APÓS A DÉCADA DE 1970 

 

Desde o capitalismo concorrencial o funcionamento geopolítico do mundo já 

correspondia às determinações das nações mais socioeconomicamente desenvolvidas. Até a 

primeira guerra mundial, a Inglaterra sustentou o padrão libra-ouro como o responsável por 

subsidiar as relações comerciais entre os países. O enfraquecimento econômico e político do 

país demarcado com o fim da guerra fez com que até a década de 1940 as definições em torno 

dos padrões de relação internacional ainda não estivessem determinadas. Os Estados Unidos, 

apesar das condições favoráveis em torno da crescente potencialização econômica, até então, 

não possuíam arcabouço suficiente para apoiar os países periféricos. 

Foi como resultado do referido contexto que, em 1944, ocorreu a Conferência de 

Bretton Woods, no intuito de estabelecer os rumos da economia mundial. O contexto da época 

remete à consagração dos Estados Unidos como grande potência mundial, com poderes 

econômicos e militares superiores à de qualquer outra nação, fato que justificou a imposição 

do dólar enquanto moeda de influência mundial. 

Como resultado da Conferência, estabeleceu-se os acordos de Bretton Woods, 

responsáveis por instituir organismos de domínio americano e abrangência internacional, tais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Compensações (Basiléia), com forte subsídio à 

liquidez internacional que agora iria depender do dólar. Harvey (2008) menciona que, através 

dessas instituições houve um incentivo ao livre comércio de bens que acontecia sob um sistema 

de câmbio fixo ancorado na capacidade de conversão que o dólar americano em ouro que, no 

entanto, mostrou-se incompatível com fluxo livre de capital que deveria existir para que o dólar 

se tornasse moeda de reserva global. 

A década de 1940, além de demarcar a instituição de tais órgãos, é responsável por 

situar um contexto de pós segunda guerra, com a acumulação sustentada na ampliação do 

Estado sobre os países do centro capitalista, com a promoção das políticas de pleno emprego, 

ampliação de direitos sociais, assim como a instituição de políticas que pudessem garanti-los. 

Aliada a tais fatores, encontrava-se a necessidade de crescimento econômico, com o forte 

estímulo à produção e consumo em massa que caracterizou o pacto fordista-keynesiano. Longe 

de representar o total abandono ao liberalismo econômico, o que se percebeu foi a conciliação 
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dos interesses dos movimentos da classe trabalhadora e sindicatos, com setores da burguesia 

que precisavam que os salários dos trabalhadores estivessem disponíveis para que a produção 

fosse escoada.  

Segundo Mandel (1982), a instituição do Estado social correspondeu aos reflexos de três 

características típicas do capitalismo tardio, sendo elas “a redução da rotação do capital fixo, a 

aceleração da inovação tecnológica, e o aumento enorme do custo dos principais projetos de 

acumulação de capital devido à terceira revolução tecnológica” (MANDEL, 1982, p. 339), desse 

modo, o realinhamento dos Estados-nacionais obedeceu às novas estratégias de elevação da 

taxa de lucro, e consequente, de manutenção da ordem do capital. 

Este padrão de acumulação começou a demonstrar fragilidades a partir da década de 

1960, evidenciando que, apesar da conciliação da acumulação capitalista com a manutenção 

de garantias sociais mínimas, as tendências de crise continuaram componentes do sistema 

capitalista.  

O cenário demarcou a necessidade da operacionalização de estratégias que pudessem 

retomar o aumento da taxa de lucro, ao tempo em que a posição dos setores da burguesia 

pudesse ser reestabelecida. Diante disso, o neoliberalismo surgiu voltado a suprir a necessidade 

de reorganização do sistema no âmbito mundial, assim como a manutenção do poder da 

burguesia que havia tido sua hegemonia ameaçada a partir da crise dos anos de 1970 (HARVEY, 

2008).  

O Neoliberalismo já vinha sendo indicado pelos norte-americanos como meio necessário 

à superação das condições de subdesenvolvimento dos países latino-americanos, ainda, a 

adoção das práticas neoliberais por vezes já tinha sido colocada como requisito para se 

conceder vantagens econômicas por parte dos EUA. No entanto, foi através da realização do 

Consenso de Washington onde as lideranças financeiras mundiais puderam se reunir para 

avaliar positivamente a adoção do ideário neoliberal pelos países da América Latina.  

Enquanto principais parâmetros da acumulação sustentada no ideário neoliberal, 

destaca-se a não-intervenção estatal, com abertura comercial e financeira, desregulamentação 

e privatização de infraestrutura, domínio dos interesses dos grupos financeiros, além da 

privatização de serviços básicos. Desse modo, de acordo com os preceitos neoliberais, deveriam 

ser alvo do corte de gastos do governo os programas sociais, Bancos de Desenvolvimento, 
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Segurança, Educação, Saúde, medidas de distribuição de renda, infraestrutura, recursos 

naturais.  

O neoliberalismo se configura como um processo de repercussão global, onde foi 

adotado, pelo menos em algum aspecto ou momento histórico, pela maioria dos países no 

mundo. No entanto, a América Latina acabou por se tornar o principal alvo, considerando seus 

interesses econômicos com os países do continente. De maneira geral, este foi o aparato teórico 

e ideológico necessário para que a operacionalização da acumulação flexível se tornasse viável.  

Entende-se que o processo de disseminação do ideário neoliberal correspondeu a um 

processo gradual, com a participação de diversos atores. As organizações internacionais, 

responsáveis por consolidar a hegemonia norte-americana no comando do capitalismo, tiveram 

atuação decisiva na imposição de normativas e orientações que resultaram na diminuição do 

Estado dentro dos países periféricos, e na flexibilização de direitos sociais historicamente 

determinados.  

 

3 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NA CONFORMAÇÃO NEOLIBERAL 

 

Analisar o Estado enquanto um “comitê para gerir os negócios da burguesia” (MARX; 

ENGELS, 2014), compreende situá-lo enquanto agente responsável por blindar a classe 

burguesa e seus interesses. A acumulação capitalista, sustentada na exploração da força de 

trabalho, só tem sido viável durante todo o percurso histórico devido às legislações e 

instituições públicas estatais que atuam no intuito de manter e estimular a luta de classes no 

seio das sociedades, com a consequente preservação das desigualdades sociais. 

A expansão capitalista em curso nas últimas décadas, caracterizada por envolver cada 

vez mais países, requisitou a segurança institucional supracitada. Certamente, no âmbito dos 

Estados-nacionais, a apropriação operacionalizada pelas burguesias nacionais sempre esteve 

assegurada. No entanto, considerando a dimensão global da produção contemporânea, essa 

segurança institucional teve que corresponder à amplitude dos novos ditames da produção. 

Diante do contexto iniciado a partir da década de 1970 nos cenários políticos e econômicos 

mundiais, Ianni (1994) menciona que: 
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[...] o processo de internacionalização do capital é, simultaneamente, um processo de 
formação do capital global, entendido como uma forma nova e desenvolvida do capital 
em geral. Ao lado dos capitais singulares e particulares, compreendidos como 
nacionais e setoriais, formas do capital em geral, subsumindo àqueles e conferindo-
lhes novos significados. (IANNI, 1994, p. 68). 

 

A expansão capitalista em um contexto de internacionalização acentuada, tal qual o 

contemporâneo, tem requisitado, além do aparato dentro das nações, de segurança 

institucional no âmbito mundial, tendo em vista a produção que adquiriu um caráter global. 

Dessa forma, as desigualdades sociais que contribuem para a disponibilidade de força de 

trabalho a ser explorada, agora são preservadas a nível mundial com a proteção assegurada 

pelas instituições de abrangência internacional. 

Situar a América Latina em meio a este contexto exige o esforço teórico de compreender 

os determinantes econômicos e históricos que têm justificado o não-desenvolvimento de seus 

países. Fernandes (2009) destaca dois pontos centrais, o primeiro que se refere ao fato de que 

essas nações possuem internamente processos de formação que impossibilitam a integração 

econômica aos blocos de países que, historicamente, tiveram fatores propícios ao fomento da 

produção, inovação e ciência. O outro corresponde à dominação estrutural a qual os países da 

América Latina estão submetidos, fazendo com que quaisquer iniciativas que busquem a 

reversão do quadro de dependência econômica sejam impedidas. 

Considerando as necessidades de reestruturação produtiva após a crise de 1970, e a 

histórica condição de dependência política e econômica da América Latina, os organismos 

internacionais tiveram participação decisiva na recomendação neoliberal para o continente. 

Longe de ter sido um processo homogêneo ou imediato, a recomendação e posterior inserção 

do ideário neoliberal nos países foi gradual, sofrendo interferências das peculiaridades 

nacionais. 

Em meio ao estabelecimento das instituições resultantes dos acordos de Bretton 

Woods, definiu-se objetivos específicos para cada uma delas. O FMI, por exemplo, foi instituído 

com o objetivo de dar fluidez ao sistema financeiro internacional, devendo corresponder, 

inclusive, às necessidades de financiamento de ações desenvolvidas nos países periféricos, seja 

através de empréstimos financeiros, ou de orientações acerca da destinação de recursos. Sob 

essa justificativa, o Chile, considerado o laboratório neoliberal, teve na figura de Pinochet, em 
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parceria com o FMI, a definição de seus rumos econômicos a partir da década de 1970. 

(HARVEY, 2008). 

O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), apesar de também 

ter surgido, no seio dos acordos de Bretton Woods, com o intuito de conceder empréstimos 

aos demais países, teve como especificidade o fato de os recursos serem destinados às ações 

de desenvolvimento econômico. Posteriormente, o BIRD se consagrou como o Banco Mundial 

que, além de contar com o BIRD como segmento responsável pela concessão de financiamentos 

de desenvolvimento dos países periféricos, envolveu ainda a Associação Internacional de 

Desenvolvimento (IDA), a Corporação Financeira Internacional (CFI), a Agência Multilateral de 

Garantia de Investimentos (AMGI) e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos (CIADI). Ainda, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), também teve 

origem sob a justificativa de financiar os projetos dos países periféricos, sobretudo àqueles 

situados na América Latina e no Caribe. 

Todos estes aparatos institucionais têm atuado no intuito de assegurar a expansão 

capitalista em meio aos países periféricos. A exemplo, os países latino-americanos que até a 

década de 1980 mantinham políticas de substituição de importações, ações protecionistas, e 

fomento à industrialização local, se voltaram para as tendências comerciais mundiais e se 

colocaram à disposição da nova dinâmica econômica. A reorientação econômica foi imposta 

como solução ao continente mediante a crise da dívida externa. Os organismos internacionais, 

responsáveis por negociar a elevada dívida externa, compuseram o terreno necessário para a 

imposição neoliberal. 

Esse cenário refletiu de forma significativa dentro dos países, sobretudo nos aspectos 

relacionados aos processos e condições de trabalho. Como argumento para sua consolidação 

interna, essas políticas são justificadas pela promessa do desenvolvimento econômico, isto é, 

os Estados Nacionais, apoiados nas imposições internacionais, passaram a atuar através de 

alterações nas legislações trabalhistas, desestatizações e estímulos aos grandes empresários 

sob a alegação de prosperidade para o país. Nesse contexto, a aplicação de medidas neoliberais 

se tornou uma importante ferramenta de operacionalização da nova logística mundial dentro 

dos países subdesenvolvidos. 

Os dirigentes norte-americanos, necessitados de inserir seus capitais na América Latina 

e, consequentemente, angariar mais territórios à reprodução capitalista mundializada, 
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difundiram a ideia de que as causas da crise estariam relacionadas às políticas protecionistas 

adotadas pelos países latino-americanos, e pela forte intervenção estatal sobre eles. Com base 

nisso, Washington passou a cobrar destes países medidas voltadas ao livre-comércio. 

O Estados-nacionais, agentes responsáveis por assegurar a acumulação capitalista no 

âmbito dos países, tiveram subsídio internacional para manter suas posições, assim como as 

posições da classe burguesa, através do ingresso na produção mundializada. Tal reconfiguração 

exigiu, além das mudanças mencionadas, o realinhamento dos frágeis sistemas de proteção até 

então vigentes na América Latina. De maneira geral, compreende-se que as políticas sociais não 

representaram setores estratégicos aos investimentos públicos, longe disso, passaram a 

predominar tendências de subfinanciamento, seletividade, focalização e constantes iniciativas 

privatistas. 

 

4 AS ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL AOS SISTEMAS DE SAÚDE DOS ESTADOS-NAÇÃO 

LATINO-AMERICANOS 

 

Machado e Lima (2017), ao discutirem os sistemas de saúde da América Latina, 

destacam que ao longo do século XX os países conformaram políticas de saúde vinculadas ao 

mercado formal de trabalho, fato que justificou a seletividade de acesso às ações e aos serviços, 

uma vez que a principal característica que historicamente demarcou o universo do trabalho no 

continente se refere ao elevado grau de informalidade.  

A partir da década de 1980, momento em que muitos países passaram por processos de 

redemocratização, os países intentaram, através de legislações sociais, implementar políticas 

de saúde com viés mais igualitário. Apesar disso, já estava em um curso no continente as 

políticas neoliberais, impostas pelos organismos internacionais, fato que impossibilitou a 

implementação de modelos de saúde efetivamente democráticos. Após a recomendação 

formal das políticas neoliberais pelo Consenso de Washington, o Banco Mundial lançou 

inúmeros documentos e publicações voltados à necessidade de adoção de reformas por parte 

dos países periféricos enquanto meio necessário ao crescimento econômico e à redução das 

desigualdades.  

Segundo a instituição, um dos principais fatores que impediam o desenvolvimento dos 

países estava relacionado à má gestão do setor público, por considerar que a governança, assim 
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como o desenvolvimento institucional, ocupa lugar central na sociedade. No geral, as críticas 

ao modelo de gestão do setor público dos países em desenvolvimento, encontram-se no 

excesso de atividades assumidas pelo Estado e na reduzida participação do setor privado na 

execução das atividades. Nesse sentido: 

 

Em termos de redução do setor público, o documento aborda os esforços auxiliados 
pelo Banco para reduzir os setores públicos sobrecarregados: acabar com projetos 
ruins em programas de investimento público, reduzir o número e o custo de serviços 
públicos com excesso de pessoal e vender ou liquidar empresas públicas ineficientes. 
O conceito subjacente é que o país em desenvolvimento típico tentou fazer muito por 
meio do setor público, ou atribuiu a órgãos públicos tarefas para as quais eles não 
eram adequados, ou manteve atividades em mãos públicas quando as condições que 
justificaram a gestão pública mudaram .O que está em causa nada mais é do que 
redefinir as dimensões do Estado, pois se tenta gerir menos, mas gerir melhor. (WORD 
BANK, 1991, p. 9).  

 

Diante disso, as recomendações específicas à saúde dos países latino-americanos 

centravam-se na necessidade de diminuir a intervenção do Estado, buscando a 

responsabilização de outros entes pela execução das ações, tais como àqueles relacionados à 

iniciativa privada, ou entidades filantrópicas. A justificativa para tal fato, sustentava-se na 

sobrecarga do orçamento público que deveria ser racionalizado, com prioridades de 

investimentos em setores estratégicos ao desenvolvimento econômico. 

Exemplo disso é perceptível na proposta de uma reforma sanitária para o Peru, 

publicada em 1999, onde demonstra que o Governo do Peru, alinhado às recomendações do 

Banco Mundial, passou a desenvolver “um pacote de reformas legais e outras ações recentes, 

com introdução da separação entre financiamento e prestação de serviços básicos, 

descentralização da prestação de serviços de saúde, e incentivos para a competição privada na 

oferta de seguro saúde” (WORD BANK, 1999, p. 8). 

A separação entre financiamento e prestação de serviços pressupõe que o Estado pode 

terceirizar funções de gestão das instituições de saúde para outros segmentos que não 

necessariamente devem ser relacionados ao setor público. Além disso, o estímulo à 

competitividade entre os seguros privados tende a inserir tais agentes no padrão de 

fornecimento de saúde do país, enquanto alternativa aos serviços de saúde públicos. 

No que tange especificamente à saúde do Brasil, o Banco Mundial publicou documentos 

tais como Brasil: novo desafio à saúde do adulto (1990) e A Organização, Prestação e 
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Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90 (1995). O primeiro documento, 

ao mencionar o artigo referente à saúde na recém promulgada Constituição Federal brasileira, 

apontava que: 

 

O prognóstico para o sistema de saúde no Brasil não é bom. Nas próximas décadas a 
procura de serviços crescerá explosivamente e a aplicação da cláusula constitucional 
que garante o direito de tratamento com recursos públicos. Tal como ocorreu à 
medida que a esperança de vida aumentava nos países industrializados, haverá agudos 
incrementos no número médio de anos de doença ou incapacitação vividos pela 
pessoa. O impacto financeiro das mudanças epidemiológicas será grande, já que o 
custo do tratamento das novas doenças é maior do que o custo do tratamento das 
antigas. (WORD BANK, 1990, p. 5). 

 

Considerando este contexto, o documento traz, em meio às soluções alternativas às 

legislações aprovadas no país, a necessidade de focar as ações de saúde em pessoas pobres e, 

consequentemente, os serviços deveriam ser operacionalizados por instituições que 

costumavam abrigar e/ou atender este público, tais como sindicatos e organizações religiosas 

e comunitárias. Além disso, é destacado que o financiamento da saúde do país estaria sendo 

excessivo e que a contenção de gastos aliada às reformas de gestão melhoraria a prestação de 

serviços e impulsionaria a economia do Brasil (WORD BANK, 1990). 

O segundo documento já carregava consigo críticas ao financiamento público da saúde 

do país e propunha parcerias com o capital privado ao mencionar que: 

 

Os dispositivos relativos à saúde na Constituição contêm uma série de ambiguidades 
e até de contradições, mas um percalço em particular é bastante sério. O sistema de 
saúde “único” representado pelo SUS baseia-se quase que exclusivamente no setor 
público. Não há nenhuma política, nem de caráter bastante geral, que vise ajustar o 
setor privado a este esquema ou influenciar a escala, tipo ou localização dos 
investimentos do setor privado na rede de saúde. (WORD BANK, 1995, p. 27). 

 

Ao longo do documento são feitos elogios ao modelo de saúde adotado pela Ditadura 

Militar, e críticas ao modelo constitucional que não se utilizou de aspectos desse período. Da 

mesma forma que o primeiro documento, salienta que o aspecto da universalização será 

oneroso ao Estado e que o mesmo deveria buscar metodologias de racionalizar os 

investimentos tendo como alternativa, sobretudo, a inclusão da iniciativa privada na saúde 

brasileira que, segundo o Banco Mundial é um setor “dinâmico, diversificado e flexível” (WORD 

BANK, 1995). 
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No que diz respeito às tentativas de conferir o sentido privatista às instituições de saúde, 

pode-se notar em documento de orientação ao sistema de saúde da Venezuela, em 2001, são 

feitas considerações positivas em torno do estabelecimento de sistemas de metas enquanto 

meio necessário à determinação de salários, além da consideração de que a gestão dos serviços 

públicos deve funcionar de maneira autônoma, sem intervenção do Estado na conformação dos 

serviços prestados. Tais intervenções foram consideradas pelo documento Venezuela - Caracas 

Metropolitan Health Services Project enquanto necessárias à estabilização macroeconômica e, 

consequentemente, renderam bons frutos em meio aos desafios da gestão pública em saúde. 

Sustenta-se o fato de que essas ações: 

 

fornecem uma estratégia baseada em incentivos para a construção de capacidades de 
gestão orientadas para resultados em entidades públicas (por exemplo, as instituições 
podem se beneficiar de uma maior autonomia de gestão e de um novo sistema 
financeiro e jurídico, estrutura necessária para criar uma gestão de nível médio e corpo 
profissional que seja transparente e formado por profissionais recrutados 
competitivamente, isolados de interferências políticas, remunerados 
competitivamente e sujeitos a incentivos e sanções eficazes para o desempenho). 
(WORD BANK, 2001, p. 4). 

 

Ainda, no ano de 1997, quando menos da metade dos estabelecimentos de saúde do 

Uruguai estavam vinculados à saúde pública, o Banco Mundial, ao publicar uma análise em 

torno da saúde do país mencionou que “do total, cerca de 30 por cento está nas mãos de 

estabelecimentos públicos e o restante por provedores privados. Essas despesas totais devem 

ser suficiente para financiar um pacote generoso de serviços de saúde para toda a população”. 

(WORD BANK, 2000, p. 13). 

Em outras palavras, a defesa de um sistema de saúde público, e de total 

responsabilidade estatal nunca esteve presente nos documentos oficiais do Banco Mundial que, 

a partir da década de 1990, teve suas orientações aos sistemas de saúde centralizadas na 

necessidade de reduzir a intervenção estatal, inserindo de maneira oficial aspectos privatistas 

no âmbito da saúde e, sobretudo, em seus modelos de gestão. Pereira (2018) sinalizou que, 

dessa forma, a política social transformou-se em um instrumento de alívio para o mal-estar 

social gerado por ajustes econômicos. 

Seguindo este padrão, os documentos do Banco Mundial subordinam a execução de 

uma política social às necessidades do capital. O subfinanciamento, resultado das necessidades 
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de destinação de recursos aos setores considerados estratégicos, assim como as investidas de 

privatização, reconhecidas como ferramentas úteis a redução da participação estatal, foram 

aspectos institucionalizados, a nível mundial, e que possibilitaram a não-implementação de 

legislações sociais historicamente conquistadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho demonstrou um dos impactos resultantes do realinhamento empenhado 

sobre o capitalismo desde a década de 1980. Os movimentos do capital nos últimos anos têm 

provocado a generalização das desigualdades sociais em nível macro, com precarização das 

condições de vida da classe trabalhadora, e potencialização dos lucros nas mãos dos grandes 

capitalistas. O projeto de expansão do capital possui amplitude planetária e, dessa forma, 

jamais teria viabilidade dentro de tantos países se não houvesse a disponibilidade e o empenho 

de instituições financeiramente hegemônicas, e com controle sobre as políticas de 

desenvolvimento dos países que se encontram na periferia do capitalismo. 

A amplitude do capital sobre todas as esferas de vida da coletividade humana justifica o 

fato de, na medida em que o sistema se desenvolve e modifica, as relações sociais também se 

reconfiguram, adaptando-se aos cursos socioeconômicos vigentes. As políticas sociais, 

enquanto construções históricas e permeadas de diferentes interesses, não passam ilesas a tal 

processo e, frente às influências dos organismos internacionais, têm ganhado atenção especial 

diante da necessidade de retirada dos Estados-nação das decisões em torno das economias 

nacionais. 

Os sistemas de saúde da América Latina são reflexos do desenvolvimento do sistema 

capitalista no interior dos países. Aborda-se um padrão de ações e serviços que, originalmente, 

já possuem fragilidades de concepção, tal qual a predominância de modelos de saúde que 

estiveram sujeitos às condições de inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, ao tempo 

em que o continente nunca conseguiu efetivar o pleno emprego. Infere-se que o acesso é 

historicamente seletivo. 

O momento em que os países latino-americanos intentaram expandir os sistemas de 

saúde foi impedido pelo cenário de imposições neoliberais, dessa forma, os sistemas que já 

carregam consigo elementos históricos de desmonte se deparam com a necessidade de 
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redução da participação do Estado, com a primazia de elementos empresariais em torno da 

gestão e prestação dos serviços de saúde. 

Os pontos abordados em torno dos documentos publicados pelo Banco Mundial 

destacam quais deveriam ser as intervenções em torno da saúde nos países, com racionalização 

de recursos, e a participação da iniciativa privada no provimento de ações que, considerando a 

necessidade de democratização do acesso, deveriam ser de responsabilidade estatal. Em 

nenhum dos documentos considera-se a implementação de uma saúde universal como algo 

benéfico ao continente, londe disso, o caso do Brasil é destacado como um fator extremamente 

prejudicial ao orçamento público do país. 

Diante do objetivo de analisar algumas documentações do Banco Mundial voltadas aos 

modelos de saúde da América Latina, observou-se a defesa em torno de sistemas que 

considerem a participação da iniciativa privada, e a retração estatal em torno da 

implementação e gestão das ações e serviços de saúde, com concessão de autonomia às 

gestões, e poucas interferências do Estado. Considerando as características neoliberais 

predominantes na atualidade, percebe-se a extensão da metodologias de ampliação capitalista 

sobre as políticas de saúde da periferia do mundo, tornando a saúde como elemento passível 

de obtenção de lucros, e consequente redução de gastos. 
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