
 

Falhanço da revogação do «Obamacare» nos EUA: a maioria republicana esfrangalha-se 
 

A revogação do «Obamacare» era, sem dúvida, a principal promessa da campanha de Trump. Em 

qualquer dos casos, era a que dava ao Partido Republicano uma imagem de unidade, permitindo-lhe 

ter uma base mínima para se colocar atrás do seu candidato. Logicamente, esta também foi a primeira 

grande tentativa do novo Presidente de fazer adoptar um texto legislativo, e o seu falhanço revela a 

profundidade da crise de regime nos EUA. 

 

O Obamacare é um conjunto de leis que impõe, a cada cidadão dos EUA, a subscrição de um Seguro 

privado, em contrapartida de um subsídio do Estado. É possível optar por não ter Seguro, mas neste caso o 

cidadão fica sujeito ao pagamento de um imposto suplementar. 

 

O que é o Obamacare? 

 

Portanto, o Obamacare abriu às Seguradoras privadas um mercado de milhões de cidadãos dos EUA. 

Exactamente antes da sua adopção, o Congresso da principal Central sindical dos EUA, a AFL-CIO – que, 

todavia, apoia tradicionalmente o Partido Democrata – tinha adoptado, por unanimidade, uma Moção 

exigindo uma Segurança Social com um único “pagador” (o Estado), quer dizer sem Seguradoras privadas. 

Existem nos EUA segmentos de uma tal Segurança Social estatal: em particular, o Medicare e o Medicaid 

são dois dispositivos através dos quais o Estado financia a Saúde dos mais pobres e dos mais idosos. 

Contudo, o Obamacare só autorizou os Estados federados (1) a alargarem estes dispositivos de forma 

marginal, permitindo mesmo que muitos Estados (de maioria republicana) não fizessem qualquer 

alargamento. 

Para aparecer com o aspecto de uma Lei social, o Obamacare estipula um certo número de plafonds 

(limites) – sobre os prémios dos seguros e sobre as franquias a pagar pelos segurados. E também prevê a 

possibilidade de filhos com menos de 26 anos serem incluídos nos seguros dos seus pais. 

Na campanha eleitoral, o Obamacare foi uma questão central. Os resultados de Bernie Sanders tiveram por 

base, em grande parte, a sua posição constante a favor de uma Segurança Social com um único “pagador”, 

posição que encontrou um grande eco entre os sindicalistas – que se referem sempre à Moção do Congresso 

da sua Central – e que levou um certo número de sindicatos “luta de classe” a apoiarem esse candidato. 

Hillary Clinton, pelo contrário, defendeu que, para perpetuar o Obamacare e para evitar que as Seguradoras 

se recusem a segurar os mais pobres era necessário aumentar os limites dos prémios e das franquias, 

ilustrando deste modo o fundo reaccionário do Obamacare: se o dispositivo pôde servir, de forma marginal, 

a uma camada da população que de qualquer modo faria o seguro, o aumento dos plafonds revelava que se 

tratava apenas de abrir novos mercados às Seguradoras. Esta tomada de posição contribuiu para a derrota de 

Clinton, em particular nas camadas operárias. 

Entre os Republicanos – divididos no seguimento das suas Primárias – a questão do Obamacare parecia, ao 

contrário, o ponto que permitia federar as suas diferentes correntes. Todos pareciam estar de acordo em pôr 

fim ao sistema. Esta posição gerava a simpatia de muitos cidadãos dos EUA que, por Lei, eram obrigados a 

segurar-se a preço de ouro. 

 

A crise política atingiu a maioria parlamentar 

 

Após os seus fracassos sobre o Decreto respeitante à imigração, esta Lei deveria ser, portanto, o meio para 

relançar a nova Presidência, e para soldar a maioria republicana – existente na Câmara dos Deputados e no 

Senado – em torno do Presidente. Não foi nada disso que se passou. 

A revogação do Obamacare mostrou-se mais complicada do que estava previsto. Com efeito, era impossível 

regressar à situação anterior, em particular porque as Seguradoras recusavam ver escapar-lhes este mercado. 

Portanto, Trump negociou, cuidadosamente, um Acordo com o representante da sua maioria parlamentar 

Paul Ryan. Esse Acordo previa que acabasse a obrigação do cidadão fazer um seguro, ao mesmo tempo que 

mantinha os subsídios concedidos pela sua compra. Ao mesmo tempo, previa o aumento dos plafonds dos 



prémios e das franquias, assim como a limitação dos campos de aplicação dos dispositivos Medicare e 

Medicaid. E, ainda, aumentava o imposto sobre os planos de seguros fornecidos pelas empresas aos seus 

empregados. 

Por um lado, este Acordo provocou protestos de grupos de Seguradoras e de Hospitais privados – que 

temiam que, com ele, lhes escapassem milhões de clientes – e os Republicanos “moderados” solidarizaram-

se com esta inquietação. Por outro lado, a franja mais à Direita dos Republicanos insurgiu-se contra o custo 

deste dispositivo e contra os constrangimentos que ele continuava a impor às Seguradoras. 

Esta franja direitista – reagrupada no Freedom Caucus (Corrente da Liberdade) – é a herdeira do Tea Party 

(Partido do Chá) e procura juntar Republicanos com base numa linha de orientação populista. Trump 

esperava poder estabelecer um Acordo com esta camada de eleitos republicanos, e Ryan fez, em combinação 

com ele, numerosas concessões às suas exigências, para tentar chegar a uma Lei que recolhesse uma maioria 

na Câmara dos Deputados. Essas concessões não bastaram e o Acordo não foi conseguido. 

 

Um revés crucial para Trump 

 

O voto devia ter lugar a 23 de Março, mas foi adiado para o dia seguinte, antes de Trump e Ryan terem 

constatado que era impossível obter os votos de um número suficiente de deputados republicanos: juntando 

por um lado os moderados e por outro o Freedom Caucus, a maioria republicana desmantelada não poderia 

recolher o número de votos suficiente para que a Lei fosse adoptada. Assim, eles decidiram não submeter a 

Lei à votação. 

O New York Times (de 24 de Março) tem esperança: «O falhanço desta Lei poderia ser um catalisador, se 

isso obrigasse os Republicanos e os Democratas a trabalhar em conjunto na melhoria do Affordable Care 

Act [Lei de Cuidados Acessíveis, nome oficial do Obamacare], que os membros dos dois partidos dizem que 

deve ser emendado.» 

Enquanto isso não acontece, trata-se de um revés crucial para Donald Trump e de um revelador da crise 

profunda de todas as instituições dos EUA: se já era claro que uma parte do aparelho de Estado não estava 

alinhada atrás do novo Presidente (em particular os juízes federais que recusaram o seu Decreto sobre 

imigração, mas também as Agências de Informação que revelaram os laços com a Rússia de membros da 

nova Administração), parecia que Trump se poderia apoiar sobre as maiorias parlamentares (republicanas) 

existentes nas duas Câmaras, pelo menos nos temas que eram consensuais entre os Republicanos. 

Actualmente, parece que o novo Presidente está mais do que nunca suspenso no ar, sem base para governar 

o maior imperialismo do mundo. 

 

Devan Sohier 

 

(1) Os EUA são uma Federação de Estados. 

 


