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RESUMO  

 

CESTARI, Renata Constante. Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da 
Saúde. 2019. 172 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
A efetividade das ações e serviços públicos de saúde é diametralmente ligada ao 
financiamento destinado à área. Corolário lógico de tal acepção é o arcabouço 
constitucional orçamentário que, em 1988, veio em auxílio de tão importante direito 
fundamental, reforçando o federalismo cooperativo fiscal e, somando a ele, o direito 
sanitário. Buscou-se cumprir o objetivo constitucional do desenvolvimento regional e da 
solidariedade, entretanto, sem êxito. O escopo do presente estudo consiste na 
demonstração da redução, por parte da União, do gasto mínimo em saúde, a despeito do 
valor originariamente determinado pela Constituição Federal de 1988, à ordem de 30% 
do orçamento da seguridade social; violando, também, a obrigação de progressividade do 
custeio constitucionalmente determinado e pautado pelo Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Isto porquanto o governo federal traçou uma trajetória 
de edições normativas regressivas, inconstitucionalmente amparadas pelas Emendas 
Constitucionais n. 86, de 17 de marco de 2015 e n. 95, de 15 de dezembro de 2016. Tais 
Emendas reforçam a ideia de que o Estado brasileiro estaria, como de fato está, 
desobedecendo ao princípio da vedação ao retrocesso social. A metodologia utilizada 
para a demonstração do alegado se pauta na análise de processos judiciais e 
administrativos oriundos do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e 
Conselho Nacional de Saúde, quanto ao retrocesso do financiamento público. O 
resultado dos estudos em questão desagua num cenário de crise, agravado por impasses 
normativos e gerenciais capazes de agravar o subfinanciamento da saúde a um patamar 
jamais constatado na história recente do país. Entretanto, e à luz de tudo o quanto foi 
apurado, soluções viáveis são sugeridas por doutrina abalizada que, apesar de 
ressentida diante do caos instaurado, crê que o pedido de socorro que ecoa da saúde 
pública alcance o Supremo Tribunal Federal para que este, julgue, em definitivo, as 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5595 e 5658 a fim de restaurar, ainda que em 
passos largos, a saúde do Brasil. 

  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Federalismo. Subfinanciamento. Saúde. Retrocesso. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CESTARI, Renata Constante. Legal and federative aspects of Health underfunding. 2019. 
171 f. Dissertation (Master) - Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 
The effectiveness of public health actions and services is diametrically linked to funding 
for the area. Logical corollary of such a meaning is the constitutional budgetary framework 
that, in 1988, came to the aid of this important fundamental right, reinforcing fiscal 
cooperative federalism and, adding to it, the sanitary right. Sought to fulfill the 
constitutional objective of regional development and solidarity, however, without 
success.The present study scope is based on the reduction on the part of the Union 
demonstration, on minimum spending on health, despite the value originally given by the 
federal Constitution of 1988, as well as the order of 30% of the social security budget; 
violating, in addition, the requirement of progressiveness of the constitutionally determined 
on costing and guided by the Pact International economic, social and cultural rights. This 
is due to the federal Government outlined a history of regulatory issues, unconstitutionally 
afforded in regressive constitutional amendments n. 86, from 17 March 2015 and n. 95, 
from 15 December 2016. These amendments reinforce the idea that the Brazilian State 
would be, disobeying the principle of sealing the social backlash. The methodology used 
to demonstrate the alleged is based on analysis of judicial and administrative proceedings 
from Federal Supreme Court, Court of Auditors and National Health Council, about the 
Government funding. The result of these current studies flows in a scenario of crisis, 
compounded by regulatory and managerial dilemmas which are able to lift the 
underfunding of health to a larger level than that already established in the recent history 
of the country. However, and everything about it was found, viable solutions are 
suggested by authoritative doctrine that, despite bitter in the face of chaos installation, 
believes that the distress call that echoes public health reaches the Supreme Court for 
this one judging ultimately the Direct Actions of Unconstitutionality n. 5595 and 5658 in 
order to restore, even in strides, the health of Brazil.  
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1 INTRODUÇÃO 

Busca-se pelo presente, o estudo dos impasses jurídicos e federativos 

que assolam o financiamento na saúde pública brasileira e agravam, 

sobremaneira, a crise de efetividade da prestação das ações e serviços 

oferecidos pelo Estado.  

Em atenção ao tema, merece compreensão que a máxima efetividade 

dessa geração de direitos, decorre, não somente da edição de normas, mas sim, 

de fatores de ordem material, tais como o desenvolvimento econômico e a 

consequente disponibilidade de recursos 1 , atrelada à decisão política 

impulsionadora dos atos de governo. Tudo isso em consonância com o princípio 

básico da economia: o da escassez, cujo alicerce se funda ao fato que os 

recursos são escassos e as necessidades infinitas. Eis a estreita relação entre o 

direito à saúde e o direito financeiro que será melhor delineada no corpo da 

dissertação, em cotejo com normas constitucionais, leis sanitárias, decisões 

judiciais e administrativas emanadas por órgãos técnicos especializados.  

A exploração do trabalho ora proposto pauta-se em quatro eixos 

primordiais, quais sejam: a evolução constitucional do federalismo cooperativo 

sanitário e fiscal, que desagua no modelo atual de descentralização e 

municipalização das ações de saúde; a identificação de questões específicas 

inerentes à produção normativa, seguida das dificuldades gerenciais, agravadas 

diante do retrocesso no financiamento dos direitos sociais, e por fim; as novas 

perspectivas do sistema de investimento e gerencial da saúde. 

E para ilustrar os impasses normativos e federativos, optou-se por 

seguir a metodologia de estudo de processos em andamento e decisões 

prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) e Conselho Nacional de Saúde (CNS), à luz da doutrina 

especializada e com espeque no princípio da vedação do retrocesso que assola o 

financiamento da saúde. 

                                                             
1
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 712. 
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No primeiro eixo, se fala do federalismo cooperativo sanitário e fiscal 

como meio de se desenvolver o objetivo constitucional da solidariedade entre os 

entes, mediante políticas públicas conjuntas e compensações das disparidades 

regionais2.  

E fruto dessa modelagem do Estado, principalmente em decorrência da 

Constituição Federal de 1988, se deu a descentralização e regionalização, 

oportunidade em que alguns serviços públicos federais foram municipalizados.  

Nesta fase, o estudo se converge à análise da pactuação 

interfederativa da saúde, que apesar de reconhecer o município como o ente mais 

próximo da população, e de consequência o maior responsável pela prestação de 

serviço, não o recompensou com os recursos necessários à execução dos 

programas, o que já por si só gera um grande impasse organizacional no âmbito 

nacional. O que se percebe é uma assimetria fiscal em descompasso com o 

sistema de cooperação, o que propicia um ambiente favorável à distorções 

gerenciais e repasses insuficientes de recursos públicos. 

Delineado o contexto do pacto federativo, parte-se ao segundo eixo, ou 

seja, a discussão do financiamento da saúde pública sob enfoque federativo e 

normativo. 

Necessário se faz mostrar a evolução constitucional dos investimentos 

obrigatórios a serem realizados e demonstrar que os gastos na saúde não 

alcançaram a progressividade insculpida pela Constituição Federal e Pacto 

Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. 

Ocorre que a composição dos cálculos do repasse dos recursos, da 

forma com o que vem sendo realizada, não atende o aumento progressivo da 

demanda por ações e serviços públicos de saúde, o que traduz uma cooperação 

federal deficiente, configurando desobediência ao princípio da vedação do 

retrocesso social de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais 

prestacionais e o próprio pacto federativo 3 . Para tanto, resta claro o 

                                                             
2
 SIQUETTO, Paulo Roberto. Os Projetos de Reforma Constitucional. In: CONTI, José Maurício 
(org.). Federalismo Fiscal. Barueri: Manole, 2004, p. 286. 

3
 PINTO, Élida Graziane. Financiamento dos direitos à saúde e à educação - uma perspectiva 
constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 95. 



11 

 

subfinanciamento das ações e serviços de saúde, o que leva os municípios a 

sofrer uma enorme vulnerabilidade fiscal.  

Quanto ao impasse normativo, deu-se ênfase à desobediência do 

Estado ao princípio da vedação ao retrocesso, quando da edição das Emendas 

Constitucionais (EC) 86/15 e 95/16, as quais, além de quebrar a progressividade 

constitucional de financiamento, a regrediram. Tudo isso deu ensejo à Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 5595 e 5658, bem assim ao Acordão 1048/2018 do 

Tribunal de Contas da União (TCU), combatido posteriormente pela Reclamação 

30.696 também em sede do Supremo Tribunal Federal (STF), a ser analisados, 

inclusive sob o ângulo das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

Mas outras questões arroladas pelo TCU, relacionadas às falhas 

normativas, são objeto do presente estudo, quais sejam, as deficiências na 

definição das responsabilidades e sanções dos entes federados em relação às 

políticas de saúde, somada à falta de regulamentação da pactuação nas 

Comissões Intergestores Tripartite (CIT). De tão sérios os vícios apontados, em 

2018 o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) se tornou 

inviável por falta de adesão dos entes federativos o levando à extinção. 

Além do subfinanciamento da saúde pública ser agravada por questões 

normativas, o TCU elencou aspectos gerenciais que dificultam, ademais, sejam 

superados tais entraves – é o que se verá no terceiro eixo. 

Alguns obstáculos pontuais serão estudados, haja vista que, muitas 

vezes, os municípios se encontram em situação de sobrecarga financeira quando 

da execução dos programas, muitas vezes fragmentados diante da falta de 

cooperação e apoio técnico recebido da União.  

Tal situação cria a necessidade de reflexão se o governo federal não 

estaria se eximindo do custeio eficaz dos programas, os quais são criados para 

ser geridos pelos municípios. 

Por fim, segue-se ao quarto eixo – a compreensão de algumas 

perspectivas de superação das barreiras outrora analisadas, seja sob a ordem da 

revisão do pacto federativo, do respeito do microssistema de tutela dos direitos 
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fundamentais ou ainda, da necessidade de aprimoramento do mecanismo de 

prestação de contas, sobretudo no que tange aos resultados. 

Sob o primeiro prisma se tem a discussão acerca dos princípios 

constitucionais de proteção ao financiamento suficiente preconizada por doutrina 

de espeque, que se debruça em um rol de normas constitucionais capazes de 

permitir a restauração ou mesmo conquista de um serviço de saúde o mais 

próximo do ideal constitucional da universalidade, isonomia e equilíbrio de gastos 

públicos. 

Entretanto, a crise fiscal e política, enfrentadas pelo país, dificultam, e 

muito, a superação e obediência aos preceitos constitucionais. O Direito 

Econômico entra em combate direito com os Direitos Sociais. Se a superação da 

crise econômica somente será possível com o corte de gastos, até que ponto o 

direito à saúde restará prejudicado? 

Um caminho a seguir seria a reforma constitucional no concernente às 

transferências obrigatórias aos entes mais carentes de forma inversamente 

proporcional aos repasses voluntários, o que acarretaria o resguardo da 

autonomia dos municípios ao se libertarem dos desgastes políticos em tentar 

receber verbas decorrentes de convênios e similares. 

Noutro enfoque, a perspectiva de melhoras do gerenciamento dos 

gastos se dá, com um reforço, ao controle de custos e de resultado. 

Hodiernamente o que recomenda, inclusive na ordem internacional, é a adesão às 

boas práticas orçamentárias, que se não seguidas podem causar prejuízos 

imensuráveis à eficiência dos programas de governo. 

Dessarte, a organização administrativa de controle de resultados se 

mostra de grande importância ao combate à ineficiência e má gestão. Deve-se 

monitorar sucessivamente a execução das ações, inobstante doutrina abalizada 

ser contra tal atitude. Passemos então ao debate. 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho visou a compreensão do subfinanciamento da 

saúde sob dois aspectos a saber: o federativo e o jurídico, tendo como marco 

referencial, o desrespeito estatal ao princípio da vedação ao retrocesso social, o 

que levou, de conseguinte, ao enfraquecimento do federalismo cooperativo 

sanitário.  

Isto, porquanto normas constitucionais de garantia do custeio do 

sistema da saúde pública brasileira não foram cumpridas, sendo outras alteradas 

e criadas sem a edição de meios alternativos equivalentes à preservação dos 

valores. Situação esta que, aliada às falhas gerenciais decorrentes do modelo de 

Federação adotado, quando da descentralização e regionalização, agravaram a 

falta de efetividade dos serviços e ações de saúde.   

E foi mais além. Seguiu-se na proposta em demonstrar a 

regressividade do financiamento da saúde após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, ocasião que remeteu tal direito ao rol dos direitos fundamentais.  

Como escorço constitucional e legal recente, se tem a garantia 

constitucional da Carta de 1988 (art. 55 do ADCT), de alocação mínima federal de 

30% do orçamento da seguridade social ao setor. Tal marco fora considerado 

como piso de custeio por parte da doutrina, e de conseguinte não passível de 

regressão, mas sim, de progressão, em respeito ao artigo 194, IV da Constituição 

Federal de 1988, em consonância com o Pacto Internacional de Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais.  

Entrementes, as medidas que se sobrevieram seguiram passos 

contrários, aliadas ao não cumprimento dos 30%.  

Em seguida, se editou a EC 29/00, fixando normas de correção do 

custeio, oportunidade em que houve a redução dos gastos para 14% da Receita 

Corrente Líquida (RCL) federal. O texto delimitou somente os mínimos 

constitucionais de financiamento para os municípios e estados, deixando a União 

sem parâmetros sólidos, alçando os critérios de rateio de seus recursos, à edição 

de Lei Complementar, elaborada anos depois, por meio da LC 141/12, que 

convencionou como base de cálculo, o valor empenhado no exercício anterior, 
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acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente ao PIB do ano anterior. 

Por fim, veio a EC 86/15 convencionar um valor de custeio da União, 

na progressão anual de 13,2% a partir de 2016, chegando a 15% em 2020, 

porcentagem esta definitivamente consagrada pela EC 95/16, cujo texto também 

dispôs sobre o teto de gastos. Diante do cenário de regressividade, tais emendas 

foram objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Uma delas, a ADI 5595 

cujo objeto se traduz na discussão da regressão do financiamento, requereu a 

compensação de 3,2 bilhões a título de custeio de 2016, aliado aos restos a pagar 

cancelados até 2015, tendo cautelar deferida com a determinação dos 15% para 

o exercício de 2016.  

Quanto a EC 95/16, esta foi combatida pela ADI 5658, sob o 

argumento de que o congelamento dos gastos com as despesas primárias até 

2036 teria usurpado a discricionariedade do gestor quando da decisão 

governamental referente à alocação dos recursos públicos, em flagrante 

desconexão com as possibilidades de crescimento das receitas. 

A regressividade do custeio, especialmente no que tange aos restos a 

pagar cancelados até 2036, foi objeto de resoluções exaradas pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que chegou a reprovar o Relatório Anual de Gestão 

(RAG) 2016 e 2017 da União, bem como a programação orçamentária do 

Ministério da Saúde para 2019. 

O subfinanciamento se agrava com a falta de efetividade normativa 

capaz de definir responsabilidades e sanções dos entes federados em suas 

pactuações, especificamente quanto ao auxilio financeiro da União para os 

municípios. Prova do alegado foi a menção do TCU, no TC 027.767/2014-0, em 

casos como o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), o qual, 

apesar de prever repasses financeiros, se omitiu da responsabilidade da União 

em fazê-los. Consequência disto foi exatamente a extinção do COAP, em 2018, 

por falta de adesão dos municípios. 

Falha grave se verificou ainda em sede do TCU, reforçado pelas várias 

resoluções do CNS. Isto porquanto a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) se 

quedou inerte em regulamentar os critérios de repasses aos municípios, em 
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revelia às leis de regência, que inclusive, se mostram confusas, com a edição de 

mais de quatorze critérios a ser considerados. Fato é que os blocos de 

financiamento foram formados sem que a metodologia seguisse à ordem legal, à 

revelia das determinações do TCU e CNS. 

Também como proposta do presente estudo, houve por bem examinar 

alguns impasses gerenciais elencados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

no TC 027.767/2014-0 (Acórdão 2.888/15), capazes de agravar ainda mais a crise 

que se encontra a saúde brasileira. 

Dentre eles a falta de clareza e obediência legal, por parte da CIT, 

quando da elucidação da metodologia utilizada nos critérios de repasse, com a 

posterior redução dos blocos de financiamento que, desde 2007 se somavam em 

seis frentes, mas agora, com o intitulado “SUS legal”, foram restringidos a dois – 

custeio e de investimentos.  

As críticas e elogios quanto à nova forma circundam o mesmo fato: a 

liberdade antes inexistente, e presente no novo modelo, de os municípios 

direcionar seus recursos às finalidades por eles declaradas prioritárias.  

É que a margem de liberalidade preocupa sobremaneira os estudiosos 

da área, a julgar pela fragilidade dos entes periféricos, em especial aqueles de 

pequeno porte e que representam mais de 80% dos municípios brasileiros, os 

quais podem se ver reféns das regras de mercado e grandes indústrias 

farmacêuticas.  

O temor ainda se funda ao fato de que o “SUS legal” reforça a 

descentralização e municipalização excessiva, enfraquecendo o pacto federativo 

e a regionalização, com o agravamento da fragmentação das políticas públicas, 

problema enraizado no sistema brasileiro e até o momento não estancado.  

A fragmentação também fora objeto de análise da Corte de Contas 

quando do TC 027.767/2014-0, oportunidade em que procedeu avaliação de 

políticas públicas, e concluiu pela falta de coordenação e coerência na gestão,  

bem como na sobreposição das ações, o que poderia acarretar a falência da 

otimização de resultados. 
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Basta ver a competição estabelecida entre as próprias políticas 

públicas. Isto porquanto, cada uma de per se, no mais das vezes requer uma 

contrapartida dos entes, acabando por comprometer o orçamento dos 

interessados e enfraquecendo novamente o processo de regionalização. Isso sem 

mencionar a falta de orientação integrada e coerente, aliada à ausência de apoio 

técnico e financeiro da União. 

Não que o Ministério da Saúde tenha se omitido em realizar ações 

necessárias à implementação da regionalização ou do COAP, como menciona o 

TCU, mas sim, ao fato de que os esforços não foram suficientes a estancar a 

falência do COAP, extinto em 2018; e muito menos alavancar o desenvolvimento 

da regionalização. 

Por fim o estudo se convergiu à análise da sobrecarga de custeio sobre 

os municípios. 

 Atualmente, o país vive uma assimetria distributiva. Sem o necessário 

aumento do poder tributário, os municípios passaram a depender de repasses 

federais para conseguir cumprir suas obrigações, o que leva à reflexão sobre a 

necessidade de se aprimorar o formato atual de federalismo fiscal brasileiro. 

Heleno Taveira Torres 294  doutrina sobre a carência de soluções para os 

problemas constantes do federalismo fiscal, enfocando a importância da reforma 

tributária e federativa, já em curso no âmbito do Estado brasileiro. 

Ocorre que a composição dos cálculos do repasse dos recursos ao 

SUS, da forma com o que vem sendo realizada, não atende o aumento 

progressivo da demanda por ações e serviços públicos de saúde, o que traduz 

uma cooperação federal deficiente, configurando desobediência ao princípio da 

vedação de retrocesso de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais 

prestacionais e o próprio pacto federativo295. Logo, resta claro o subfinanciamento 

das ações e serviços do SUS, o que leva os municípios a sofrer uma enorme 

vulnerabilidade fiscal. 

                                                             
294

 TORRES, Heleno Taveira. Reformas do Federalismo Fiscal Avançam no Brasil. Consultor 
Jurídico, São Paulo, 12 ago. 2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-ago-
12/consultor-tributario-reformas-federalismo-fiscal-avancam-brasil. Acesso em: 15 jun. 2017. 
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Fato é que a estrutura criada no Brasil em relação ao Sistema Único de 

Saúde serviu de alicerce ao sistema constitucional assimétrico em decorrência do 

excessivo gerenciamento do Executivo e ausência de distributividade equânime 

dos recursos federais, dificuldades financeiras, burocráticas e de gestão. Notou-

se impasses de toda ordem, quais sejam, legislativos, gerenciais, financeiros, sem 

citar a falta de diálogo entre as áreas de saúde e direito. Nesse contexto é que 

surge o Direito Sanitário como ciência jurídica de alicerce à Saúde.  

Ideal seria que a Constituição Federal criasse um sistema equitativo de 

repartição e arrecadação de receitas, bem como uma justa distribuição de rendas, 

capaz de tornar os municípios autossuficientes diante de suas responsabilidades 

e competências materiais na consecução dos direitos fundamentais e de interesse 

social. Não foi o que ocorreu. 

A luta para que os princípios constitucionais de tutela do financiamento 

suficiente fossem respeitados se tornou diária e árdua, fazendo com que os 

preceitos da contenção do retrocesso, atenção à Dignidade da Pessoa Humana e 

progressividade de custeio dos direitos fundamentais à guisa da ordem 

constitucional passassem a ser uma forte bandeira, com vitórias espaçadas, mas 

existentes. 

Prova do alegado foi o efeito da cautelar concedida na ADI 5595, que 

implicou, em 2018, no repasse adicional de R$ 3,8 bilhões para as ações de 

saúde, em consequência de fonte adicional de custeio dos recursos do pré-sal. 

Mas ainda paira esperança e força de que a situação atual se altere, 

ainda que em passos bem lentos. Que o SUS respire novos e bons ares já que ao 

completar 30 anos em 2018, sofre com as ações do Estado Brasileiro. Eis: 

Cumpre incidir sobre a correlação de forças, altamente desfavorável no 
presente, e acumular novas energias para tempos mais propícios, sem 
desprezar a atuação aqui e agora, com novas formas organizativas. É 
esta prática política que requer o melhor da militância e convoca para a 
ação em defesa do direito à saúde e do SUS. Se o Estado sabota o 
SUS, resta à sociedade civil lutar pela RSB e por um sistema de saúde 
universal, público, de qualidade e efetivo, cabendo ao movimento 
sanitário contribuir para imprimir um caráter mais progressista à 
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revolução passiva brasileira.296
. 

E como principal desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos, 

doutrina Francisco Rozsa Funcia: 

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme o artigo 
196 da Constituição Federal. Mais do que nunca, a defesa do SUS 
passa pela luta contra a redução de recursos do Ministério da Saúde e, 
ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento de ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do gasto. É preciso superar o discurso 
conservador daqueles que querem acabar com o SUS sob a alegação 
de que “recurso não falta, o que falta é gestão”. Os parâmetros 
internacionais apontam para uma aplicação mínima de 7% do PIB para 
sistemas de saúde com as características do SUS, enquanto que, no 
Brasil, em termos consolidados, os governos federal, estaduais e 
municipais aplicam menos de 4% do PIB. Portanto, a luta é sim por mais 
recursos, inclusive para financiar ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do gasto.
 297. 

À vista do analisado até aqui, revela-se imprescindível o 

desenrolar judicial das ADI’s 5595 e 5658, para que a proteção da dignidade 

humana, justiça social, e em especial, da Saúde, possam ser passíveis de 

recuperação. Tudo isso aliado à organização gerencial e de conseguinte, um 

sistema mais eficiente. 

Entrementes, mister estancar desde já o retrocesso social, e 

avançar rumo à restauração do financiamento do setor, cujo recuo tem 

reverberado na organização do sistema de saúde, na gestão e estruturação da 

regionalização. Tudo isso em prol da saúde individual e coletiva condizente com a 

solidariedade estatal decorrente do Federalismo Cooperativo Fiscal e Sanitário. 

                                                             
296
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