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INTRODUÇÃO
CORNELIS JOHANNES VAN STRALEN
PRESIDENTE DO CEBES 2016/2017
Cebes 40 anos: sua história é menos do que o passado
Nesses 40 anos, inúmeras pessoas têm participado, com maior ou menor dedicação, da
luta permanente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) pela democracia e
pela saúde, inseridas nessa luta seja por meio de núcleos estaduais ou locais, seja por
meio de outras entidades que têm atuado em parceria com o Cebes ou que em algum
momento compartilharam suas lutas. O que podemos falar desse período não cabe em
nenhum livro, pois, em face da imensidão de ações, interações e eventos que envolvem
ex e atuais cebianos, qualquer relato sobre sua história é necessariamente incompleto.
Cebes 40 anos: sua história é mais do que o passado
É uma entidade que vem do passado, mas continua presente. Seu significado está em
contínua transformação e é moldado por valores e perspectivas do momento; é um
enredo que se organiza e se reorganiza ao passar do tempo e que aponta para o futuro;
uma narrativa que traz em seu bojo uma justificativa social. No passar desses 40 anos, o
Cebes tem se pautado por várias justificativas, dando lugar a um conjunto articulado de
narrativas.
Cebes 40 anos é uma história tecida não meramente pelas vozes daquelas pessoas
que participaram da sua criação, mas antes de tudo daquelas que continuamente estão
recriando o Cebes, sejam aquelas pessoas que há tempos vêm participando, sejam aquelas
que recentemente iniciaram sua militância no Cebes.
Cebes 40 anos: memória do futuro é um olhar para trás a fim de caminhar mais
decididamente para frente. O título sugestivo tomado de empréstimo do escritor
russo Sigismund Krzhihanosvsky, que escreveu nos anos 20 do século passado a obra
‘Memórias do Futuro’, então considerada subversiva demais para ser apresentada a um
editor, foi emprestado talvez por acaso ou talvez por expressar que as propostas do Cebes
pretendem ser igualmente ‘subversivas’, pois incidindo sobre uma ordem política e social
obstinadamente marcada por grandes desigualdades.
O Cebes, fundado em 1976, visava antes de tudo divulgar um pensamento crítico sobre a
saúde em uma perspectiva marxista por meio da revista ‘Saúde em Debate’. As condições
históricas da criação do Cebes e da revista e a sua importância histórica já foram muito
bem analisadas em um pequeno artigo publicado por Amarante, Frizon e Costa (2015).
Compreendendo o setor saúde como componente do processo histórico-social, os
fundadores do Cebes, jovens sanitaristas, não apenas visavam divulgar conhecimentos,
mas antes de tudo produzir conhecimentos para uma transformação do setor da saúde,
como parte de uma transformação política e social.
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A fundação do Cebes e o lançamento da revista ‘Saúde em Debate’ foram atos de coragem.
O ano de 1976 ainda mal insinuava o longo processo de transição pelo qual o País iria
passar. Alguns meses adiante, em abril de 1977, o general-presidente iria fechar o Congresso
e baixar o Pacote de Abril, um conjunto de medidas para assegurar a supremacia da Arena,
o partido de situação, ou seja, da ditadura. No final desse mesmo mês, estudantes e operários
ficariam presos por distribuírem panfletos convocando para uma manifestação de protesto
no dia 1º de maio. Entretanto, a conjuntura não era mais a mesma: os estudantes não mais
se calaram e foram para as ruas, exigindo a libertação dos colegas e dos operários. Em 1978,
os operários também entraram em cena, cruzaram os braços contra o arrocho salarial em
Contagem e no ABC Paulista, sepultando o silêncio e o medo.
Na conjuntura de transição política, o Cebes e a revista ‘Saúde em Debate’ encontraram
um terreno fértil. Rapidamente estendiam sua esfera de influência por meio de núcleos
estaduais e municipais. No início dos anos 1980, o Cebes já contava com aproximadamente
1.750 sócios distribuídos em 32 núcleos estaduais ou municipais (SOPHIA, 2015, p. 177178). Grande parte dos seus associados era formada por jovens médicos assalariados,
sanitaristas egressos de cursos de especialização em saúde pública, residências de
medicina social/preventiva ou de programas de pós-graduação strictu senso nessas
áreas, ou outros profissionais de saúde que atuavam em novos programas de saúde, tais
como o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), iniciado
em 1978. Todos esses estavam descontentes ou em franca oposição ao regime militar e
muitas vezes também insatisfeitos com a sua situação profissional. A estrutura horizontal
de núcleos deu ao Cebes grande capilaridade e condições de rapidamente responder a
questões locais e regionais, assegurando readequações quando necessárias.
A criação do Cebes e da sua revista foi o marco inicial do movimento sanitária. As
bandeiras do movimento foram se delineando por meio da revista ‘Saúde em Debate’
e dos debates e encontros organizados pelos núcleos. Apontavam-se as falhas e as
iniquidades dos então serviços de saúde e discutiam-se ardorosamente novas formas de
organização da atenção à saúde.
Se a criação do Cebes foi o marco inicial do movimento sanitário, o documento fundante
da Reforma Sanitária foi o texto ‘Democratização e Saúde’, apresentado pelo Cebes na
seção de temas livres do I Simpósio sobre a Política Nacional de Saúde, organizado pela
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados no período de 9 a 11 de outubro de 1979
(CEBES, 1980). Esse documento foi oficialmente incorporado no Relatório do Simpósio
pelo ‘seu caráter englobador e pela lucidez do diagnóstico da situação de saúde e da
crise das instituições de saúde no Brasil’. Ganhou apenas um acréscimo pequeno, mas
significativo, proposto por um representante do Sindicato dos Médicos do Espirito Santo:
“Recusar na sua totalidade o atual projeto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
unindo-se à luta de todos os trabalhadores brasileiros”. O documento foi publicado na
revista ‘Saúde em Debate’ sob o título ‘A Questão Democrática na Área da Saúde’ e ficou
conhecido por esse nome (CEBES, 1980, p. 13).
Em oposição à mercantilização da medicina, promovida de forma consciente e acelerada
por uma política governamental privatizante, concentradora e antipopular, “propõe-
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se uma saúde autenticamente democrática”, entendida como: “o reconhecimento do
direito universal e inalienável, comum a todos os homens” (CEBES, 1980, p. 12); a
promoção ativa das condições que a viabilizam; a determinação social destas condições;
a responsabilidade parcial das ações médicas, individuais e coletivas, na promoção ativa
da saúde; o reconhecimento da responsabilidade da coletividade e do Estado pela efetiva
implementação e resguarda destas condições. São apresentadas várias recomendações
para um novo sistema de saúde, entre as quais a criação de um Sistema Único de Saúde,
administrado pelo Estado e organizado de forma descentralizada e contando com uma
autêntica participação democrática em todos seus níveis. O documento definiu as grandes
linhas do programa, não apenas do Cebes, mas do movimento sanitário.
O movimento sanitário fortalecia-se pela articulação do Cebes com entidades e
movimentos nacionais, tais como o Movimento de Renovação Médica (Reme), a
Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o novo movimento
sindical que se organizou na Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central Geral
dos Trabalhadores (CGT), e na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat),
todos em grau maior ou menor em oposição ao regime militar. Entretanto, a contribuição
maior para o fortalecimento do movimento veio da criação da Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) em 1979 (desde 2011, Associação Brasileira
de Saúde Coletiva). A relação entre o Cebes e a Abrasco era quase simbiótica, na medida
em que muitos membros da Abrasco, que continua sendo uma importante parceira do
Cebes, eram ao mesmo tempo membros das duas entidades.
Favorecido principalmente pela articulação Cebes e Abrasco, emergiu, na década de
1980, o que na abordagem de políticas públicas do Modelo de Coalizações de Defesa
(Advocacy Coalition Framework) é chamada uma coalizão de defesa da Reforma
Sanitária (SABATIER; WEIBLE, 2014). Essa coalizão emergiu dentro do subsistema de
políticas de saúde que congrega atores, individuais ou coletivos, organizações públicas ou
privadas que direta ou indiretamente buscam influenciar as políticas de saúde. A coalizão
de defesa da Reforma Sanitária era formada por sanitaristas que trabalhavam em vários
níveis do governo, acadêmicos, jovens profissionais de saúde, Secretários de Saúde de
alguns municípios Associações de Profissionais de Saúde, Sindicatos Médicos, Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e contava com apoio de setores da igreja e de uns poucos
segmentos populares, tais como o Movimento Popular da Saúde (Mops) e Federações
de associações de bairro. De acordo com os teóricos do Modelo de Coalizão de Defesa,
uma coalização de defesa tem como principal aglutinador um sistema de concepções,
crenças e valores organizado de forma hierárquica em três níveis dispostos segundo
o grau decrescente de resistências à mudança. Esse sistema de concepções, crenças e
valores da coalização de defesa da Reforma Sanitária encontra-se basicamente expresso
no referido documento ‘A Questão Democrática na Área da Saúde’. As concepções do
núcleo duro (deep core beliefs) eram que a saúde e a atenção à saúde são socialmente
determinadas e que saúde é um direito social e um dever do Estado; a concepção do
núcleo de políticas (policy core beliefs) era que a efetivação concreta do direito social à
saúde requer um sistema público de saúde, a ser conquistado por meio de mobilização
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democrática; e concepções secundárias (secondary beliefs) diziam respeito à estruturação
de um sistema de saúde único, descentralizado de acordo com a estrutura política do
País, prestando atenção integral à saúde.
As condições para criar um Sistema Único de Saúde (SUS) eram adversas: uma sociedade
altamente hierarquizada, predominância de uma ideologia liberal ou neoliberal, planos
privados em expansão principalmente por intermédio de convênios com grandes e
médias empresas, uma rede de hospitais e serviços de diagnósticos largamente privada
na maior parte do País, profissionais de saúde atuando ao mesmo tempo em serviços
públicos e privados. Além disso, no setor de saúde, estava presente uma outra coalizão
em defesa da medicina privada, contrária ao que era denunciada como a estatização da
saúde. Entretanto, a coalizão em defesa da Reforma Sanitária estava com certa vantagem,
pois contava com lideranças hábeis com amplo conhecimento científico e técnico. Além
disso, a mudança da política de saúde estava sendo favorecida pela transição política, pois
esta veio acompanhada por grandes expectativas de mudanças sociais e políticas.
A coalizão de defesa da Reforma Sanitária teve um importante papel na organização e
realização da VIII Conferência Nacional da Saúde, realizada em 1986 e considerada o PréConstituinte da Saúde. Seus três grandes temas – ‘Saúde como Direito’, ‘Reformulação do
Sistema Nacional de Saúde’ e ‘Financiamento do Setor’ – foram inspirados no documento
‘A Questão Democrática na Área da Saúde’ e nos debates organizados pelos núcleos
do Cebes em várias regiões do País. Em seguida, o debate sobre o direito à saúde e a
organização de um novo sistema de saúde foi retomado no I Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva da Abrasco, realizado em setembro de 1986. Dessa forma, o movimento
sanitário chegou, em 1987, na Constituinte com propostas bem definidas a respeito da
saúde. Conseguiu incorporar muitas de suas propostas na Constituição Federal de 1988
graças à sua capacidade de organização e à sua hábil assessoria a deputados constituintes
vinculados à área da saúde, mas em geral desprovidos de conhecimentos técnicos.
Entretanto, nem tudo era ouro o que brilhava, como iria se evidenciar na continuidade
da luta pela Reforma Sanitária. O texto sobre saúde contém um artigo destoante que foi
inserido pela pressão do setor privado: Art. 199. A Assistência à Saúde é livre à iniciativa
privada. Além disso, em contraste com a educação, a saúde não conseguiu definir fontes
de financiamento ou vinculação orçamentária, o que mais tarde iria se evidenciar com um
verdadeiro calcanhar de Aquiles. De fato, o que naquele momento foi visto com um mal
menor, era na realidade o topo de um iceberg: o projeto da coalizão da defesa da saúde
privada que aglutinava a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde
(Fenaess), a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), a Associação Brasileira de Planos de
Saúde/Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) (que comemorou este ano
seus 50 anos!), a Associação Médica Brasileiro (AMB), Unimed, União dos Empresários
do Brasil, Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), setores do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), grande parte dos deputados do
‘Centrão’ liderado nesse assunto pelo deputado Roberto Jeferson.
A despeito do artigo 199, da falta de fontes estáveis de financiamento do SUS e do
fato de que o texto constitucional estava muito além do sistema de saúde real, o texto
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constitucional foi uma vitória para o Movimento Sanitário e legitimou a luta pela
implementação de um novo sistema de Saúde, o SUS. Assim, o Movimento Sanitário
pode ser considerado vitorioso. De fato, o final da década de 1970 e a década de 1980
foram a ‘Golden Age’ do Cebes e do movimento sanitário.
Iniciou-se agora o difícil processo de implementação do SUS. Nesse processo, o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), fundado em 1982, e Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), fundado em 1988,
tornaram-se atores centrais. Ambos haviam surgido de grupos de secretários que se
articularam informalmente, o primeiro de secretários estaduais procurando captar
recursos do Inamps e o segundo de secretários municipais de cidades de médio porte
governados pela então partido de oposição (Movimento Democrático Brasileiro
- MDB) e haviam apoiado a luta pela Reforma Sanitária. Para viabilizar sistemas
municipais de saúde, assumiram agora posições mais pragmáticas, inclusive em
relação ao setor privado. Ao mesmo tempo, o SUS recebia pouco apoio declarado do
governo federal. Nessas circunstâncias, a Coalizão em Defesa da Reforma Sanitária
foi se dissolvendo. Entretanto, o Cebes e a Abrasco continuavam a dar contribuições
importantes às Conferências Nacionais de Saúde, o que já vieram a fazer desde a VIII
CNS e continuam a fazer isso até hoje.
Enquanto isso, a Coalizão da Defesa do Setor Privado acabou de aceitar o SUS enquanto
sistema de saúde para os ‘pobres’. Ao mesmo tempo, começou a utilizar o SUS como um
tipo de resseguro, encaminhando seus clientes para o SUS em caso de procedimentos
complexos e caros. Ressalta-se que o setor privado tem tido como aliado a grande mídia,
pois esta tem contribuído por meio de reportagens seletivas para desqualificar o SUS
como sistema público universal e equitativo.
A Coalização em defesa da Reforma Sanitária começou se rearticular em 2002 em
vista das eleições presidenciais. Naquele momento, a Abrasco e o Cebes retomaram
o debate sobre a Reforma Sanitária, convocando intelectuais e militantes da Reforma
Sanitária em 13 de setembro, na véspera das eleições, para um encontro cujo resultado
foi o lançamento da carta ‘Em Defesa da Saúde dos Brasileiros’ subscrita pela Abrasco e
Cebes. Uma vez eleito Lula, organizaram outro encontro em 17 de dezembro visando à
construção do governo do presidente, lançando um documento que registra uma série de
reivindicações, a respeito da Seguridade SUS, política de recursos humanos, política de
ciência e tecnologia etc. (CEBES; ABRASCO, 2003).
A retomada do debate sobre a Reforma Sanitária desembocou, em 2005, em uma
retomada de uma Coalização em Defesa da Reforma Sanitária por meio da criação
do Fórum da Reforma Sanitária Brasileira, formada pela Abrasco, Cebes, Rede Unida,
Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), Associação Brasileira de Economia da
Saúde (ABrES) e a Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde
(Ampasa) e posteriormente a Associação Paulista de Saúde Pública (APSP). Esse Fórum
já foi muito ativo em 2005 e atuava articulado com outras instâncias, entre outras a Frente
Parlamentar pela Saúde. Participou do VIII Simpósio sobre Política Nacional de Saúde
da Câmara dos Deputados, realizado em julho de 2005, e em novembro do mesmo

Introdução

17

ano lançou o ‘Manifesto Reafirmando Compromissos pela Saúde dos Brasileiros’ em um
ato público na Câmara dos Deputados pela aprovação da PEC 29 e pela ampliação de
recursos para o SUS e em apoio à Carta de Brasília lançada pela VIII Simpósio. Em julho
de 2006, lança o documento ‘O SUS para valer: universal, humanizado e de qualidade’
em vistas das eleições presidenciais, apresentando um diagnóstico da Reforma Sanitária
e do SUS e estratégias programáticas (CEBES, 2007).
Enquanto o Cebes atuava com outras entidades por intermédio do Fórum da Reforma
Sanitária Brasileira, a entidade entra em uma crise de identidade. A causa imediata
era uma grave crise financeira provocada por circunstâncias que escaparam à sua
administração. Essa crise ameaçava a continuidade da revista ‘Saúde em Debate’ e da
revista ‘Divulgação em Saúde para Debate’ (linha editorial iniciada em 1989). Para a
direção nacional, era ‘inquestionável que a atuação do Cebes nos seus trinta anos já
lhe assegurou um lugar na história da Reforma Sanitária Brasileira’. Também não havia
dúvidas a respeito da importância da manutenção das suas revistas. Entretanto, a crise
financeira impôs duas indagações: ‘Qual é o papel do Cebes na atual conjuntura da
política de saúde?’ e ‘Como manter a entidade funcionando diante de sua fragilidade
financeira?’ (CEBES, 2005).
Diante desses questionamentos, a diretoria apresentava três opções: manutenção,
dissolução, ou fusão total ou parcial com a Abrasco.
Esta última alternativa soa estranha. Sugere que a crise de identidade possa estar
relacionada também com o fato de que Abrasco tomara a liderança no Fórum em
substituição à grande liderança do Cebes na década de 1970 e início da década de
1980, principalmente pelo fato de que seus recursos eram, nessa época, já muito mais
vultosos do que os do Cebes: o número de associados institucionais e individuais e de
pesquisadores, as revistas, congressos científicos, articulação com entidades científicas
e com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), infraestrutura
administrativa e recursos financeiros.
A Assembleia Geral do Cebes no VIII Congresso Brasileiro em Saúde Coletiva, realizado
em 2006 no Rio de Janeiro, optou pela refundação da entidade. A diretoria eleita nessa
oportunidade desde então colocou qual seria a perspectiva da refundação: revitalizar o
debate sobre saúde não apenas entre os sanitaristas, mas com a sociedade em geral e
propor ‘uma reforma da reforma’, tendo como meta o projeto de transformação social e
política, e não apenas a melhoria do SUS. Divulgou sua plataforma política em abril de
2007, que se encontra publicada no site do Cebes (CEBES, 2007).
O processo de refundação permitiu ao Cebes reconstruir sua identidade como um
espaço plural e não partidário, comprometido com a construção da Democracia e
Saúde e retomar com vigor a luta pela hegemonia, ampliando a consciência sanitária
e participando na constituição de sujeitos políticos emancipados. Isso requer que o
Cebes seja um interlocutor dos meios de comunicação e se articule com os movimentos
organizados da sociedade civil. (CEBES, 2007).
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A refundação contribuiu para uma revitalização do Cebes. Após reestabelecer as
condições financeiras, a entidade regularizou a publicação das suas revistas, investiu
na linha de publicação de livros, organizou seminários e simpósios, politizando a sua
ação por meio da publicação de teses, notas e manifestos. No movimento inverso da
atuação do Fórum da Reforma que estava recuado, o tema do primeiro simpósio (2009)
foi seguridade social; o que ampliou as suas articulações com movimentos da sociedade
civil, incluindo a Frente Brasil Popular e o Grito dos Excluídos.
Consciente da importância da rede dos núcleos, o Cebes tem investido na formação
teórica e política dos seus militantes e das pessoas envolvidas na Reforma Sanitária. Essa
formação deu-se principalmente por meio de dois projetos desenvolvidos nos últimos
anos: Projeto de Formação em Cidadania para Saúde: Temas Fundamentais da Reforma
Sanitária e um projeto de cooperação Cebes/Médico Internacional. O primeiro produziu
material didático, vídeos e uma coleção ‘Temas Fundamentais de Reforma Sanitária’
consistindo de 10 fascículos no formato de e-book e impressos, que permite a reprodução
dessa experiência de formação, seja por meio do Cebes, ou por meio de outras entidades.
O segundo produziu o guia: ‘Por que defender o Sistema Único de Saúde? Diferenças
entre Direito Universal e Cobertura Universal de Saúde.
Ao longo dos seus 40 anos, o Cebes tem passado por vários momentos e conjunturas
políticas, a ditadura militar, a transição política, o governo conservador e ambíguo do
Sarney, os governos neoliberais de Collor e Fernando Henrique Cardoso, e os governos de
Lula e Dilma com políticas de inclusão social. Sempre manteve sua bandeira de Reforma
Sanitária e a luta pela democracia e saúde. A definição da saúde como direito social
parecia abrir o caminho para a institucionalização da Reforma Sanitária, no qual o direito
à saúde se encontra legalmente entronizado. Mesmo que o crônico subfinanciamento
do SUS, ao lado de incentivos para planos de saúde, sugerisse que um sistema de saúde
universal e equitativo em nenhum momento era um projeto do governo, o Cebes e o
Movimento Sanitário sempre nutriam esperanças, e, de fato, com a implementação do
SUS, houve grandes avanços. O SUS ampliou a oferta de serviços, universalizou o acesso
à saúde principalmente por meio da Estratégia da Saúde de Família e do Programa Mais
Médicos, criou programas com grande impacto, tais como o Programa de Imunizações
e o Programa de Controle de HIV/Aids, melhorou os níveis de saúde investindo em
promoção da saúde e prevenção.
Tendo como referência a clássica tipologia de welfare state de Esping-Andersen (1990),
parecia que, quanto à saúde, o Brasil estava caminhando de um mix de um regime de
welfare state liberal e corporativista para um welfare state baseado em direitos sociais e
cidadania. Entretanto, o golpe parlamentar que destituiu a presidente Dilma e colocou
no poder um governo ilegítimo, formado por uma coligação de oligarquias políticas
tradicionais, sempre resistentes a políticas sociais, e do capital financeiro ‘moderno’ que
não se fundamenta em um pacto entre capital e trabalho que reconheça direitos sociais.
Projetos considerados por este governo como fundamentais, o EC 241/255 que congela
gastos com saúde e educação e a PEC 287, encorajam esquemas de proteção social por
meio de mercado, deixando a população de baixa renda com um esquema de proteção
social mínimo. Fazem com que o País caminhe a passos largos para um welfare state
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liberal ou neoliberal. Parafraseando Svetlana Alesievitch, que no livro ‘O fim do homem
soviético’, ao citar Alexander Grin que antes revolução de 1917 escreveu ‘O futuro não
está mais no seu lugar’, acrescenta: ‘Cem anos depois, novamente o futuro não está no
seu lugar. Iniciou-se um tempo de segunda-mão’ (ALESIEVITCH, 2016), poderíamos
dizer: Após 40 anos, o futuro novamente não está mais no seu lugar. Iniciou-se um tempo
de segunda mão.
O presente livro Cebes 40 anos: memória do futuro é uma das inúmeras histórias que
poderão ser contadas sobre o Cebes. A narrativa apresentada aqui privilegia o momento
atual da negação do direito à saúde e fez a opção de tomar como referência as diretorias
pelas quais a entidade passou ao longo desse tempo. Outras narrativas poderiam
privilegiar os núcleos que colocam o Cebes presente em nível local. Entretanto, essa
opção não seria fácil, pois poucos núcleos têm arquivado dados das suas caminhadas, e
muitos participantes dos núcleos têm lutado quase anonimamente.
A primeira parte, Anos de Viagem: Cebes 40 anos, traz a fala de todos os presidentes
do Cebes e dos que já foram, Arouca, Eleutério, Davi Capistrano e Eric, um memorial.
Muito apropriadamente, essa parte inicia-se com o documento fundante ‘A Questão
Democrático na Área da Saúde’. Essa parte permite ver como o Cebes é ressignificado
em cada momento, principalmente no momento da refundação, aqui lembrado por meio
de dois documentos. Entretanto, a luta pela Democracia e Saúde atravessa os 40 anos
como uma linha que tece uma única peça.
A segunda parte do livro trata do principal instrumento de ação do Cebes, como centro
de estudos: A revista ‘Saúde em Debate’ e a produção editorial do Cebes. Traz o artigo
de Paulo Amarante, Maria Lucia Frizon Rizzotto e Ana Maria Costa sobre a revista que
conclui que ao longo dos suas quatro décadas a ‘Saúde em Debate’ se afirmou como
um veículo de comunicação científica e política para o campo da saúde coletiva. Fica o
grande desafio de como manter essa linha em um contexto em que há tantos estudantes
procurando publicar seus artigos. Entretanto, a revista está em um bom caminho,
procurando focalizar as políticas de saúde e experiências relevantes do processo de
implementação do SUS.
A terceira parte republica vários documentos, teses, referentes a tomadas de posição do
Cebes durante os governos do Lula e da Dilma, evidenciando que o Cebes não perdeu
sua postura crítica e manteve sua autonomia perante o governo, apontando sempre que a
Reforma Sanitária não se reduz a uma reorganização de serviços de saúde, mas implica uma
transformação social e cultural. Essa parte termina com a fala de integrantes de núcleos que
traduzem as propostas do Cebes para as lutas cotidianas em nível local e regional.
A quarta parte aborda, por intermédio da fala de cebianos e cebianas históricos, a atualidade
da questão democrática da saúde e inclui uma fala de Elida Graziane, procuradora do
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo que obstinadamente argumenta
que o financiamento dos direitos fundamentais é dever constitucional do Estado.
Ao longo do livro, depoimentos de pessoas que, nas lutas sociais, têm mantido contatos
com o Cebes. Essas declarações nos remetem para a questão do papel do Cebes neste
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momento atual. Não há dúvida de que agora são colocadas novas demandas para o
Cebes e outras entidades do Movimento Sanitário. É comum agora que os chamados
movimentos sociais têm falado muito para si mesmos e perderam os contatos mais
orgânicos com as suas bases. Frequentemente, enfatiza-se a necessidade de retomar os
trabalhos de base. Para isso, não basta apenas a boa vontade, é necessário ter formação e
dispor de instrumentos pedagógicos. Aqui podemos visualizar a importância dos núcleos,
e também para o Cebes tem havido momentos em que os contatos com suas bases não
foram suficientemente valorizados.
Certamente, o livro Cebes 40 anos: memória do futuro nos ajudará a refletir sobre o papel
dessa entidade hoje e a valorizar mais a estrutura horizontal que permita travar as lutas
do Cebes de forma adequada às condições locais e regionais.
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PARECE QUE FOI ONTEM, CERTAMENTE SERÁ AMANHÃ
PAULO AMARANTE
Puxa! 40 anos! “Parece que foi ontem!”. Essa foi uma expressão que utilizei quando escrevi
um capítulo para o livro ‘Saúde e Democracia – A luta do Cebes’ 1, quando a entidade
completou 20 anos. Passados outros mais 20 anos do Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (Cebes), eu ainda sinto que parece que foi ontem...
Prefaciar um livro sobre o Cebes não é tarefa fácil, principalmente para quem teve sua
vida esses anos todos marcada pela trajetória de estar no Cebes, de ser Cebes, de construir
o Cebes2. O título do livro já nos traz alguns aspectos inquietantes. Memória do futuro?
Memória é passado, com certeza; é lembrança! Mas poderia ser também futuro? Para
Walter Benjamin (1994) ‘o narrador conta o que ele extrai da experiência - sua própria ou
aquela contada por outros. E, de volta, ele a torna experiência daqueles que ouvem a sua
história’, portanto transforma a realidade e intervém no futuro. Mas, se nos inspirarmos
em Henri Bergson, para quem a memória exerce uma função psicológica fundamental,
reconstituindo a identidade presente a partir da lembrança, chegaremos às mesmas
perspectivas de que a memória é a construção do futuro. Embora superando Bergson,
em certo sentido, Maurice Halbwachs (como observa Ecleá Bosi) considera que, “na
maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com
imagens e ideias de hoje, as experiências do passado.” Enfim, “a memória não é sonho, é
trabalho!” (BOSI, 1979, p. 17).
Parece que foi ontem que eu e José Gomes Temporão tomávamos o trem do Rio para
São Paulo para providenciar e decidir com José Ruben de Alcântara Bonfim e David
Capistrano Filho sobre questões da revista ‘Saúde em Debate’. O primeiro volume, não
é nada não é nada, tinha artigos de Sergio Arouca, Jairnilson Paim, Mario Testa, Ana
Maria Tambellini, Marília Bernardes e Luiz Eduardo Soares, dentre outros. E seguiria
sempre assim, com publicações de impacto político e propostas para mudar o País.
Sem financiamento de laboratórios ou grupos de interesse no setor; sem inclinar-se às
exigências padronizadoras e banalizadoras das publicações ‘científicas’, sem perder o
senso crítico e a expectativa de produzir para transformar a realidade, aí está a ‘Saúde em
Debate’ resistindo há 40 anos!
Parece que foi ontem que recebemos o eminente professor e Deputado italiano Giovanni
Berlinguer, convidado pelo Cebes para vir ao Brasil lançar seu livro ‘Medicina e Política’,
um dos primeiros livros por nós editados na coleção de livros do mesmo nome da revista.
A passagem de Berlinguer por algumas das mais importantes capitais do País a convite
do Cebes teve uma enorme repercussão na formação do Movimento Sanitário no Brasil.
A noção estratégica de ‘consciência sanitária’ e a reflexão sobre as relações do campo
1
2

FLEURY, Sonia. Saúde e Democracia. A luta do Cebes. Lemos Editorial: São Paulo, 1997.
Ano passado tive a grata satisfação e honra de prefaciar um livro, talvez o mais importante livro já escrito
sobre a trajetória do Cebes. Trata-se de Saúde & Utopia: o Cebes e a Reforma Sanitária Brasileira, de
Daniela Carvalho Sophia.
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da saúde com o desenvolvimento social e econômico e com a política, transformariam
radicalmente nossas percepções e ações políticas, no que passaria a ser denominado
de ‘pensamento crítico em saúde’. Berlinguer se tornou um parceiro fundamental do
Movimento Sanitário Brasileiro, do Cebes e da Abrasco e de todos os demais atores
comprometidos com a saúde coletiva e a democracia. Seus livros foram todos publicados
no Brasil, diretamente ou com a participação do Cebes, e se tornaram referências
obrigatórias na construção de projetos transformadores no campo. Giovanni, como era
chamado pelos cebianos, passou a visitar o Brasil e a colaborar conosco regularmente,
assiduamente, até os últimos dias de sua vida. Deixou uma enorme saudade!
Por falar na ‘Coleção Saúde em Debate’ nunca é demais dizer que foi pioneira na
publicação de livros de conteúdo crítico que, além da análise do sistema de saúde
privatista, curativista, assistencialista, especialístico, hospitalocêntrico, corrupto3... (são
tantas as adjetivações possíveis!), propunha caminhos e importantes transformações, que
culminaram com o desenho das bases e fundamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Outros autores que participaram da coleção foram Samuel Pessoa, Carlos Gentile de
Mello, José Carlos de Souza Braga, Sérgio Paula de Góes, David Capistrano Filho, Laura
Conti, Eymard Vasconcelos, Cristina Possas, Sonia Fleury, Gastão Wagner Campos, José
Ruben de Alcântara Bonfim, Asa Cristina Laurell, Jaime Breilh, enfim, impossível citar
todos, mas suficiente para perceber a dimensão da importância da coleção criada pelo
Cebes.
Parece que foi ontem que saímos em comitiva do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, e tantos outros estados, para irmos levando
em mãos o documento ‘A questão democrática na área da saúde’, para ser apresentado
no I Simpósio de Políticas de Saúde da Câmara dos Deputados em outubro de 1979. Foi
a primeira vez que foi utilizada a expressão Sistema Único de Saúde (SUS). Insisto no
aspecto de que não se tratava de um documento intitulado ‘por uma nova política de
saúde no Brasil’, ou ‘reformulação do modelo assistencial em saúde’..., mas sim sobre a
questão da democracia na área da saúde. Democracia, cidadania, direitos, participação
social, estas sempre foram as chaves-mestras do pensamento ‘cebiano’. Não há saúde sem
democracia, sem participação social, sem direitos, sem cidadania, sem liberdade!
Daí por diante o papel do Cebes na saúde brasileira passou a ser fundamental. E muitos
são os exemplos, mas pode ser suficiente citar a liderança de Sergio Arouca e outros
dirigentes e ex-dirigentes na organização não apenas da VIII Conferência Nacional de
Saúde, em março de 1986, mas em todas as demais conferências gerais e temáticas e em
momentos decisivos da história nacional, a exemplo da Constituinte de 1988, a criação
oficial do SUS e tantos outros exemplos.
Parece que foi ontem que vimos Herbert de Souza, o ‘Betinho’, entrando na sala do
3

Inesquecível a mensagem de Carlos Gentile de Mello em sua secretária eletrônica, uma das primeiras
que eu conheci: “Após o sinal deixe o seu recado que eu entrarei em contato assim que possível. E
lembre-se: a Unidade de Serviço é um fator incontrolável de corrupção!”. Unidade de Serviço, ou simplesmente US era a moeda pela qual a Previdência Social pagava os prestadores de serviços conveniados.
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Cebes e convidando-nos a participar da criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas (Ibase), como apenas uma demonstração do caráter articulador que o
Cebes passaria a ter entre a área da saúde e os demais setores do campo social, tais
como Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), demais associações, sindicatos e
partidos.
Uma charge de Henfil colocava todos os dirigentes do Cebes amontoados em um só
divã, onde um psicanalista pedia que falássemos da crise do Cebes. O Cebes vivia em
crise! O Cebes vive em crise! Talvez seja por esta capacidade de estar permanentemente
em crise que o Cebes (sobre)viva com tamanha força instituinte! Que seja esta entidade
viva capaz de recriar-se e de criar o futuro.
Por tais motivos, este não é um livro de simples recordações, não é um livro de história
oficial do Cebes, mas sim um livro de demarcações de lutas vividas e por viver, neste
momento de graves retrocessos já visíveis e ameaças e retrocessos que estão por vir.
Mais, talvez, que há 40 anos atrás, o Cebes seja tão necessário e imprescindível!
Saúde e Democracia! Saúde é Democracia!
Viva o Cebes!
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A QUESTÃO DEMOCRÁTICA NA ÁREA DA SAÚDE
HÉSIO CORDEIRO, JOSÉ LUÍS FIORI, REINALDO GUIMARÃES
Este texto foi escrito em 1977, no Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, e foi pioneiro na proposta de criação do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Brasil. Posteriormente, ele foi divulgado, encampado e apresentado pelo Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde
em outubro de 1979, transformando-se num verdadeiro manifesto do Movimento Sanitário
brasileiro dos anos 80. Mais à frente, este mesmo texto transformou-se na bússola que orientou
os primeiros passos da construção do Suds (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) embrião do SUS - a partir de 1986/7, sob a liderança do Inamps/MPAS (Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social/Ministério da Previdência e Assistência Social),
e durante a presidência de Hésio Cordeiro, um dos três autores do texto que eram professores/
pesquisadores do IMS, naquele momento.
É praticamente consensual entre os especialistas o diagnóstico de que, a partir da década de 60,
vem piorando gradativamente o nível de vida da população. Aumentaram significativamente
a mortalidade infantil, as doenças endêmicas, as taxas de acidentes de trabalho, o número de
doentes mentais, etc. Pioraram, igualmente, as condições de saneamento, a poluição ambiental
e os níveis nutricionais, que chegaram ao ponto de preocupar as autoridades, hoje um tanto
pessimistas com relação ao que chamaram de ‘miséria absoluta’.
Cresce a um só tempo a mobilização popular contra o desemprego, os baixos salários e
suas péssimas condições de vida. Cresce também, e mais especificamente, a irritação da
população contra as filas, a burocracia, a corrupção e os custos da má atenção médica
que recebem. Crescem, finalmente, as reclamações e reivindicações sindicais contra os
convênios e contratos com as empresas médicas.
Enquanto isso acontece, a medicina brasileira vive uma profunda crise. Exacerbam–se as
críticas à sua qualidade. Questiona–se cada vez mais a sua eficácia.
Acusam–se os médicos de desleixo e desnaturada avidez salarial. Os donos de hospitais
ameaçam fechá–los porque seus lucros estão baixando.
É neste contexto que se situa a maior parte do material que vem sendo veiculado pelos
meios de comunicação de massa. Inúmeros elementos objetivos sustentam a parcial
veracidade destas acusações. Entretanto, o que só recentemente está vindo à luz, em forma
ainda um tanto encoberta, são as reais causas das distorções detectadas. As raízes últimas
da anarquia instaurada na assistência médica e da insolvência sanitária da população:
a mercantilização da medicina promovida em forma consciente e acelerada por uma
política governamental privatizante, concentradora e anti–popular.
Política que substitui a voz da população pela sabedoria dos tecnocratas e pelas
pressões dos diversos setores empresariais; política de saúde que acompanha em seu
traçado as linhas gerais de posicionamento socioeconômico do governo: privatizante,
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empresarial e concentrador da renda, marginalizando cerca de 70% da população
dos benefícios materiais e culturais do crescimento econômico. Política de saúde,
ainda, que reduziu ao mínimo os gastos em saúde pública, privilegiando a assistência
médico–hospitalar curativa e de alta sofisticação, ainda quando o quadro sanitário
do país indique a enorme importância dos ‘velhos’ problemas: esquistossomose,
Chagas, malária, desnutrição, altos índices de mortalidade infantil, combinados
com a emergência de novos padrões de mortalidade urbana (câncer, doenças
cardiovasculares, acidentes, violências, etc.). Política de saúde, enfim, que esquece
as necessidades reais da população e se norteia exclusivamente pelos interesses da
minoria constituída e confirmada pelos donos das empresas médicas e gestores da
indústria da saúde em geral.
Exemplo recente dessa forma de política elitista e anti–popular é a tentativa de criação do
cheque–consulta, cujo único objetivo é satisfazer os interesses dos produtores de serviços,
acenando à população com a ilusão de um melhor acesso aos serviços de saúde.
Face a esta política de caráter essencialmente anti–democrático, a grande maioria dos
profissionais de saúde encontra–se hoje colocada na trincheira de uma batalha inglória,
a tentar remediar os males de um planejamento ineficaz para uma população carente
e subnutrida, com técnicas às vezes tão ou mais perigosas que as próprias doenças que
deseja eliminar.
Por outro lado, a população, marginalizada das decisões sobre a política de saúde da
mesma forma que da maioria das decisões sobre a vida nacional, financia um sistema que
muito pouco ou nada lhe oferece em troca.
Frente a este quadro, é dever da população e dos profissionais de saúde, nos locais
de trabalho e reunidos em torno de suas entidades representativas, apresentar seu
diagnóstico da situação. Mais ainda, somando–se ao clima de debates que hoje caracteriza
a conjuntura política nacional, avançar e propor plataformas de luta que busquem reunir
suas aspirações na linha de constituição de uma medicina democrática.
É nesse sentido que o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde vem apresentar sua
contribuição a este debate e a esta luta.
– O diagnóstico apresentado já indica as grandes linhas de uma proposta, limitando
responsabilidades e definindo os principais obstáculos que se interpõem hoje, no Brasil,
entre os ideais democráticos e as possibilidades de resposta e adequação real do nosso
sistema de saúde àqueles ideais.
Por uma saúde autenticamente democrática entende–se:
1. o reconhecimento do direito universal e inalienável, comum a todos os homens, à
promoção ativa e permanente de condições que viabilizem a preservação de sua
saúde.
2. o reconhecimento do caráter sócio–econômico global destas condições: emprego,
salário, nutrição, saneamento, habitação e preservação de níveis ambientais aceitáveis.
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3. o reconhecimento da responsabilidade parcial, porém intransferível, das ações médicas
propriamente ditas, individuais e coletivas, na promoção ativa da saúde da população.
4. o reconhecimento, finalmente, do caráter social desse Direito e da responsabilidade
que cabe à coletividade e ao Estado em sua representação, pela efetiva implementação
e resguardo das condições supra mencionadas.
Por isso, são necessárias medidas que:
1. obstaculizem os efeitos mais nocivos das leis de mercado na área de saúde, ou seja,
detenham o empresariamento da medicina.
2. transformem os atos médicos lucrativos em um bem social gratuito à disposição de
toda a população.
3. criem um Sistema Único de Saúde.
4. atribuam ao Estado a responsabilidade total pela administração desse Sistema.
5. deleguem ao Sistema Único de Saúde a tarefa de planificar e executar uma política
nacional de saúde, que inclua: a pesquisa básica, a formação de recursos humanos, a
atenção médica individual e coletiva, curativa e preventiva, o controle ambiental, o
saneamento e a nutrição mínima à sobrevivência de uma população hígida.
6. estabeleçam mecanismos eficazes de financiamento do sistema, que não sejam
baseados em novos gravames fiscais sobre a maioria da população, nem os novos
impostos específicos para a saúde. O financiamento do Sistema Único deverá ser
baseado numa maior participação proporcional do setor saúde nos orçamentos
federal, estaduais e municipais, bem como no aumento da arrecadação decorrente de
uma alteração fundamental no atual caráter regressivo do sistema tributário.
7.

organizem este sistema de forma descentralizada, articulando sua organização com a
estrutura político–administrativa do país em seus níveis federal, estadual e municipal,
estabelecendo unidades básicas, coincidentes ou não com os municípios, constituídas
por aglomerações de população que eventualmente reuniriam mais de um município
ou desdobrariam outros de maior densidade populacional. Essa descentralização
tem por fim viabilizar uma autêntica participação democrática da população nos
diferentes níveis e instâncias do sistema, propondo e controlando as ações planificadas
de suas organizações e partidos políticos representados nos governos, e assembléias e
instâncias próprias do Sistema Único de Saúde.

8. essa descentralização visa, por um lado, à maior eficácia, permitindo maior
visualização, planificação e alocação dos recursos segundo as necessidades locais.
Mas visa, sobretudo, a ampliar e agilizar uma autêntica participação popular em
todos os níveis e etapas na política de saúde.
Este, talvez o ponto fundamental desta proposta, negador de uma solução meramente
administrativa ou “estatizante”. Trata–se de canalizar as reivindicações e proposições dos
beneficiários, transformando–os em voz e voto em todas as instâncias.
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Evita–se, também, com isto, uma participação do tipo centralizador tão cara ao espírito
corporativista e tão apta às manipulações cooptativas de um Estado fortemente
centralizado e autoritário como tem sido tradicionalmente o Estado brasileiro.
9. estabeleçam um estatuto de convivência entre a prática assalariada vinculada ao
Sistema Único de Saúde e a autêntica prática de consultórios particulares que tem
tradição na medicina brasileira.
10. definam uma estratégia específica de controle sobre a produção e distribuição
de medicamentos, assim como de produção e/ou importação de consumo de
equipamentos médicos. Que essa estratégia tenha presentes as necessidades reais,
majoritárias e regionalizadas da população, reduzindo ao mínimo os gastos e a
sofisticação desnecessária.
Estas opções políticas conduzem a uma proposta de transformação profunda no atual
sistema de saúde cujas medidas iniciais sejam:
I

Criar o Sistema Único de Saúde (SUS).

II

Outorgar ao Ministério da Saúde a direção do SUS, com a tarefa de planificar e
implantar, em conjunto com os governos estaduais e municipais, a Política Nacional
de Saúde. O órgão deve ter poder normativo e executivo, inclusive sobre o setor
privado e empresarial, sendo controlado permanentemente pela população através
de suas organizações representativas, via mecanismos claramente estabelecidos e
institucionalizados.

III

Definir a Política de Assistência Médica, atualmente levada a cabo pelo Inamps, já
então enquadrado e disciplinado pelo órgão diretor do SUS, mediante a suspensão
imediata dos convênios e contratos de pagamento por unidades de serviços para a
compra de atos médicos ao setor privado empresarial, substituindo–os por subsídios
globais; estabelecer mecanismos efetivos de controle das unidades contratadas que
impeçam conseqüências danosas como o aviltamento dos salários dos profissionais
e a diminuição da qualidade do atendimento; controle a ser exercido em conjunto
por um representante do Sistema Único de Saúde com assento permanente na
direção dessas unidades.

IV

Criar imediata, ainda que progressivamente, com os recursos antes despendidos
com os convênios e outros, uma rede nacional, devidamente regionalizada, de
ambulatórios e postos de saúde próprios, voltados para a aplicação de medidas
preventivas, articuladas com a assistência médica primária, de casos de emergência
e acidentes do trabalho. Para o funcionamento desses postos, deverão ser utilizados
médicos funcionários do Sistema Único e sobretudo pessoal auxiliar, cuja formação
deverá ser estimulada com veemência.

V

Definição de uma política para a área rural adequada às reais necessidades de sua
população, descondicionando a prestação de assistência médica da satisfação de
interesses eleitorais de grupos partidários.
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VI

Redefinir a atual política do FAS para que passe a funcionar a expansão da rede
básica dos serviços de saúde.

VII Privilegiar as medidas de controle do meio ambiente, particularmente aquelas
destinadas à redução de doenças endêmicas, como Chagas, esquistossomose,
malária, etc.
VIII Planejar a formação e distribuição de profissionais de saúde, definindo as prioridades
para a formação de pessoal não–especializado e especializado.
IX

Definir uma política de produção e distribuição de medicamentos e equipamentos
médicos orientada pela simplificação e eficácia tecnológica e dirigida à redução da
dependência ao capital estrangeiro através de:

●● maior participação estatal na pesquisa, formação de pesquisadores e desenvolvimento
de tecnologia nacional dirigida à produção de matérias–primas fundamentais à
industrialização de medicamentos essenciais; de modo similar ao que originalmente
propunha o próprio projeto ou Central de Medicamentos;
●● controle de remessas de lucros para o exterior;
●● controle efetivo da qualidade e da quantidade dos medicamentos comercializados;
●● importação apenas daqueles equipamentos e fármacos que tenham tido sua eficácia
comprovada através da utilização por um período mínimo de cinco anos.
O conjunto destas reivindicações conforma uma primeira etapa na formulação de uma
plataforma de luta em prol de uma autêntica democratização da Medicina e da Saúde
Brasileira. Não pretende ser executiva nem abranger detalhamentos administrativos de
implementação. Não é seu objetivo. Define apenas as grandes linhas que deverão orientar,
em nosso entender, as decisões políticas fundamentais.
Abre–se a partir deste momento um debate democrático, o mais amplo e fértil possível,
com todas as entidades e instituições interessadas na solução da crise atual da Medicina
Brasileira. Debate que aprofunde estes pontos indicados, levando à formulação mais
acabada de uma plataforma que agrupe e mobilize médicos e não–médicos na luta contra
a atual política de governo para a saúde e a favor de uma Medicina Democrática.
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CEBES SE INSTITUI NO CENÁRIO POLÍTICO NACIONAL
DISCURSO DO DEPUTADO UBALDO DANTAS PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS E PUBLICADO NO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SEÇÃO 1)
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1980
O SR. UBALDO DANTAS (PP - BA. Como Líder pronuncia o seguinte discurso) Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela primeira vez uso desta tribuna como Líder do meu
partido. Deverá também ser a primeira vez que não me referirei à Bahia como causa do
meu mandato ou ao atual Governo do meu Estado, objeto permanente de críticas pelos
desmandos e malversações.
Hoje retorno com intensidade na reafirmação doutrinária da saúde e da medicina, com a
direção de direito universal que a própria Organização Mundial de Saúde traduz na expressão
“Saúde para Todos”. Simples, objetiva, abrangente, e por isso mesmo contendo um mundo de
afirmações, de respeito, de participação, de pleno uso de direito de ser cidadão.
É referido com simplicidade mas acompanhando-se de grande sabedoria que “já está
dito tudo sobre tudo”. A confirmação advém de documentos herdados pela humanidade,
como os Dez Mandamentos por Moisés, ou da Declaração dos Direitos do Homem ou
dos Programas de partidos políticos.
Hoje quero reafirmar sobre palavras anteriormente ditas que mantêm o amadurecimento
democrático da discussão, no repensar contínuo da necessária mudança da nossa
realidade. São considerações doutrinárias do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde
- CEBES, proclamadas no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, acontecido
sob o patrocínio da Comissão de Saúde da Câmara de Deputados no ano de 1979, e
aprovados pelos 936 participantes do Simpósio, representantes de todos os Estados e
Territórios do nosso País.
Passo a referi-las,
É praticamente consensual entre os especialistas o diagnostico de que, a partir da década
de 60, vem piorando gradativamente o nível de vida da população brasileira. Aumentaram
significativamente a mortalidade infantil, as doenças endêmicas, as taxas de acidentes
do trabalho, o número de doentes mentais etc. Pioraram igualmente as condições de
saneamento, a poluição ambiental, e os níveis nutricionais chegaram ao ponto de preocupar
as autoridades, hoje um tanto pessimistas com relação ao que chamam de miséria absoluta.
Crescem, a um só tempo, a mobilização popular contra o desemprego, os baixos salários
e suas péssimas condições de vida. Cresce também, e mais especificamente, a irritação da
população contra as filas, a burocracia, a corrupção e os custos da má atenção médica que
recebe. Crescem, finalmente, as reclamações e reivindicações sindicais contra os convênios
e contratos com as empresas médicas. Enquanto isso acontece a medicina brasileira vive
uma profunda crise. Exacerbam-se as críticas à sua qualidade. Questiona-se cada vez mais
a sua eficácia. Acusa-se os médicos de desleixo e desmesurada avidez salarial. Os donos de
hospitais ameaçam fechá-los porque seus lucros estão baixando. É nesse contexto que se
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situa a maior parte do material que vem veiculado pelos meios de comunicação de massa.
Inúmeros elementos objetivos sustentam a parcial veracidade dessas acusações. Entretanto,
o que só recentemente está vindo à luz, de forma um tanto encoberta, são as reais causas
das distorções detectadas, as raízes últimas da anarquia instaurada na assistência médica
e da insolvência sanitária da população; a mercantilização da medicina, promovida de
forma consciente e acelerada por uma política governamental privatizante, concentradora
e antipopular; política que substitui a voz da população pela sabedoria dos tecnocratas e
pelas pressões dos setores empresariais; política de saúde que acompanha, em seu traçado,
as linhas gerais de posicionamento socioeconômico do Governo privatizante, empresarial e
concentrador de rendas, marginalizando cerca de 70% da população dos benefícios materiais
e culturais do crescimento econômico; política de saúde, ainda, que reduziu ao mínimo os
gastos em saúde pública, privilegiando a assistência médica hospitalar curativa e de alta
sofisticação ainda quando o quadro sanitário do País indica enorme importância dos velhos
problemas: esquistossomose, chagas, malária, desnutrição, altos índices de mortalidade
infantil, combinados com a emergência de novos padrões de mortalidade urbana - câncer,
doenças cardiovasculares, acidentes, violências etc. Política de saúde, enfim, que esquece as
necessidades reais da população e se norteia exclusivamente pelos interesses da minoria,
construída e confirmada pelos donos das empresas médicas e gestores da indústria de saúde
em geral. Em face dessa política de caráter essencialmente antidemocrático, a maior parte
dos profissionais de saúde encontra-se hoje colocada na trincheira de uma batalha inglória,
a de tentar remediar os males de um planejamento ineficaz para uma população carente
e subnutrida, com técnicas, às vezes, tão ou mais perigosas que as próprias doenças que
desejam eliminar. Por outro lado, a população marginalizada das decisões sobre a política
de saúde, da mesma forma que da maioria das decisões sobre a vida nacional, financia
o sistema, que muito pouco ou quase nada lhe oferece. Frente a esse quadro, é dever da
população e dos profissionais de saúde, nos locais de trabalho, e reunidos em torno de suas
entidades representativas, apresentar seu diagnóstico da situação. Mais ainda, somandose ao clima de debates que hoje caracteriza a conjuntura política nacional, avançar e
propor plataformas de lutas que busquem reunir suas aspirações na linha da constituição
de uma medicina democrática. É nesse sentido que o Centro de Estudos da Saúde vem
apresentar sua contribuição a esse debate e a essa luta. O diagnóstico apresentado já
indica as grandes linhas de uma proposta, limitando responsabilidades e definindo os
principais obstáculos que se interpõem, hoje, no Brasil, entre os ideais democráticos e as
possibilidades, e respostas e a adequação real do nosso sistema à saúde daqueles ideais. Por
uma saúde autenticamente democrática entende-se: o reconhecimento do direito universal
e inalienável, comum a todos os homens; a promoção ativa e permanente de condições
que viabilizem a preservação de sua saúde; o reconhecimento do caráter socioeconômico
global dessas condições, emprego, salário, nutrição, saneamento, habitação e preservação
de níveis ambientais aceitáveis; o reconhecimento e a responsabilidade parcial, porém
intransferível, das ações médicas propriamente ditas, individuais e coletivas, na promoção
ativa da população; o reconhecimento, finalmente, do caráter social desse direito, e também
da responsabilidade que cabe à coletividade e ao Estado em sua representação, pela efetiva
implementação e resguardo das condições supracitadas. Por isso, são necessárias medidas
que obstaculizem os efeitos mais nocivos da lei do mercado na área de saúde, ou seja:
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1. Detenham o empresariado da medicina.
2. Transformem os atos médico lucrativos em um bem social gratuito, à disposição de
toda a população.
3. Criem um sistema único de saúde.
4. Atribuam ao Estado a responsabilidade total pela administração desse sistema.
5. Deleguem ao sistema único de saúde a tarefa de planificar e executar uma política
nacional de saúde que inclua a pesquisa básica, a formação de recursos humanos,
a atenção médica individual e coletiva, curativa e preventiva, o controle ambiental,
o saneamento e a nutrição mínima à sobrevivência de uma população hígida.
Estabeleçam mecanismos eficazes de financiamento do sistema, que não sejam
baseados em novos impostos fiscais sobre a maioria da população, nem em novos
impostos específicos para a saúde.
Srs. Deputados, o financiamento desse sistema único deverá ser baseado em maior
participação do setor Saúde nos orçamentos federal, estaduais e municipais, bem como no
aumento da arrecadação, decorrente de uma alteração fundamental no caráter regressivo
do sistema tributário. Organize-se esse sistema de forma descentralizada, articulando
sua organização com a estrutura político-administrativa do País, em seus níveis federal,
estadual e municipal, estabelecendo unidades básicas, coincidentes ou não com os
Municípios, constituídos por aglomerações de populações que, eventualmente, reuniriam
mais de um Município, ou desdobrariam outros de maior densidade populacional.
Essa descentralização tem por fim viabilizar uma autêntica participação democrática
da população nos diferentes níveis e instâncias do sistema, propondo e controlando as
ações planificadas de suas organizações de partidos políticos representados no Governo,
assembleias e instâncias próprias do sistema único de saúde.
Essa descentralização visa, por um lado, a uma eficácia, permitindo maior visualização,
planificação e alocação dos recursos segundo as necessidades locais, mas visa, sobretudo,
política de saúde. Este talvez seja o ponto fundamental dessa proposta, negador de uma
solução meramente administrativa ou estatizante “entre aspas”.
Trata-se de canalizar as reivindicações e proposições dos benefícios, transformando-os em
tipo centralizador, tão caro ao espírito corporativista e tão apto às manipulações cooptativas
de um Estado fortemente centralizado e autoritário, como tem sido tradicionalmente o
Estado brasileiro. Estabeleça o estatuto de convivência entre a prática assalariada vinculada
ao sistema único de saúde e a autêntica prática da medicina de consultórios particulares,
que têm tradição na medicina brasileira. Defina uma estratégia específica de controle sobre a
produção, distribuição de medicamentos, assim como a produção, a importação e consumo de
equipamentos médicos. Que essa estratégia tenha presente as necessidades reais majoritárias
e regionalizadas da população, reduzindo ao mínimo os gastos e a sofisticação desnecessários.
Essas opções políticas conduzem a uma proposta de transformação profunda no atual sistema
de saúde, cujas medidas iniciais deveriam ser as seguintes: criar o sistema de saúde único e
outorgar ao Ministério da Saúde a direção desse sistema de saúde de planificar e implantar,
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em conjunto com os governos estaduais e municipais, a política nacional de saúde. O órgão
deve ter poder normativo e executivo, inclusive sobre o setor privado e empresarial, sendo
controlado permanentemente pela população, através de suas organizações representativas,
via mecanismos claramente estabelecidos e institucionalizados; redefinir a política e assistência
médica, atualmente levada a cabo pelo INAMPS, já tão enquadrada e disciplinada pelo órgão
diretor, mediante suspensão imediata dos convênios e contratos de pagamentos por unidades
de serviços, para a compra de atos médicos ao setor privado empresarial, substituindo por
subsídios globais; estabelecer mecanismos efetivos de controle dessas unidades contratadas
que impeçam consequências danosas como o aviltamento do salário dos profissionais e
a diminuição da qualidade de atendimento, controle a ser exercido em conjunto por um
representante do sistema único, com assento permanente na direção dessas entidades; criar,
imediatamente, mesmo de forma progressiva, com recursos antes despendidos em convênios
e outros, uma rede nacional devidamente regionalizada, de ambulatórios e postos de saúde
próprios, voltados para a aplicação de medidas preventivas, articuladas com assistência médica
primária de casos de emergência e de acidentes do trabalho. Para o funcionamento desses
postos deverão ser utilizados médicos e funcionários do sistema único e, sobretudo, pessoal
auxiliar, cuja formação deverá ser estimulada com veemência; definição de uma política para
a área rural, adequada às reais necessidades de sua população, descondicionando a prestação
de assistência médica da satisfação de interesses eleitorais e de grupos partidários; redefinir
a atual política do FAS para que passe a financiar a expansão da rede básica dos serviços
públicos; privilegiar as medidas de controle do meio ambiente, particularmente aquelas
destinadas à redução de doenças endêmicas, como chagas, esquistossomose, malária etc.;
planejar a formação e distribuição de profissionais de saúde, definindo as prioridades para a
formação de pessoal não especializado; definir uma política de produção e distribuição de
medicamentos e equipamentos médicos, orientados pela simplificação e eficácia tecnológica,
dirigida à redução de dependência ao capital estrangeiro, através de maior participação
estatal na pesquisa: formação de pesquisadores no desenvolvimento de tecnologia nacional
dirigida à produção de matérias básicas fundamentais à industrialização de medicamentos
essenciais - de modo similar ao que originalmente proponha o próprio projeto da Central de
Medicamentos - CEME; controle de remessa de lucros para o exterior; controle efetivo da
qualidade dos medicamentos comercializados; importação apenas daqueles equipamentos
e fármacos que tenham tido sua eficácia comprovada através de um período mínimo de
cinco anos. O conjunto dessas reivindicações compõe uma primeira etapa na formulação de
uma plataforma de luta em prol de uma autêntica democratização da medicina e da saúde
brasileira. Não pretende ser exaustivo nem abranger detalhadamente administrativos de
implementação. Define apenas grandes linhas que deverão orientar, no nosso entendimento,
as decisões políticas fundamentais. Abre-se um debate democrático o mais ampla e fértil
possível em todas as entidades e instituições na solução da atual crise da Medicina brasileira,
debate que aprofunde esses pontos indicados, levando à formulação mais acabada de uma
plataforma que agrupe e mobilize, médicos e não médicos, na luta contra a atual política do
Governo para a saúde.
Na reflexão dos acontecimentos políticos no ano de 1980, ao fim de uma sessão legislativa
que inclusive prorrogou mandatos além da vontade popular, negou autoprerrogativas
no testemunho de submissão e aprovou eleições diretas para governadores estaduais
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numa atmosfera de suspeição e de expectativas de novos casuísmos, dois documentos
indubitavelmente terão a marca da avaliação futura:
1, a proposta dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social do Programa
Nacional de Serviços Básicos de Saúde - o PREV-SAÚDE - no mês de setembro.
2. a divulgação da “Posição da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados frente ao
PREV-SAÚDE”, no mês de novembro.
Desde o mês de março do presente ano, época da 7ª Conferência Nacional de Saúde, o
Governo Federal prestigia e incentiva a discussão de serviços básicos de Saúde a nível
nacional. Embora a Conferência tenha sido quase que restrita aos órgãos governamentais,
a presença dos Diretores-Gerais da Organização Mundial de Saúde e da Organização
Pan-Americana da Saúde referendou o compromisso internacional e colocam-na entre as
demonstrações de evolução no palmilhar democrático pelo próprio redirecionamento do
objetivo das ações de Saúde e da atenção médica. O próprio Presidente da República ressalta
o novo caminho, proclama o seu apoio com “os mais altos recursos jamais destinados ao
setor”, e registra “o perfeito entendimento” entre os Ministros mais ligados à área.
Mas como documento para discussão, e vale o registro, envolvendo todos os segmentos
que têm organização e conquistaram ou puderam manter o direito à expressão em saúde,
acontece em setembro o primeiro documento político de Saúde: o PREV-SAÚDE.
Pelas condições de aprendizado da convivência em virtude de projeto de lei sujeitava
definitivamente todas as profissões de saúde ao médico, projeto esse elaborado pelo
usurpador da Associação Médica Brasileira o Sr. Pedro Kassab, pode-se afirmar sem
erro que nunca os profissionais de saúde discutiram tanto um programa, uma atitude
em saúde, como a proposta do PREV-SAÚDE. Por isso mesmo a desconfiança foi
manifestada com a comparação de documentos vazados dos intramuros dos “dois
Ministérios da Saúde”. A justificativa para o programa ante o reconhecimento da
ausência governamental perante milhões de brasileiros (40 milhões!) e em virtude da
falência do modelo econômico concentrador e elitista, seja em relação às pessoas como
às regiões de um mesmo país.
A comparação que inferioriza e que sempre diminuirá qualquer elite diretiva quando a
expectativa de vida ou a mortalidade infantil entre países com desempenho econômico
comparável se faz tão desfavoravelmente. Ou entre as regiões Nordeste e Sul deste Brasil,
acoplando-se à renda familiar, o brasileiro do Nordeste de até um salário mínimo perca
o direito de viver mais 25 anos, um quarto de século menos do que aquele do Sul com
renda de quatro salários mínimos!
A discussão levantou dúvidas quanto à seriedade da proposta ante o reconhecimento
ministerial de que os serviços de saúde, de assistência à saúde, devem ter expansão a nível
estadual pelos próprios Estados ou Municípios, enquanto o INAMPS corria afoitamente
para tentar garantir o seu crescimento e sua hegemonia.
Uma atitude através de seu Presidente, o Dr. Harry Graeff, que colidia frontalmente com
as demonstrações públicas do próprio Ministro da Previdência, confirmando sua posição
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pessoal contrária à ideia de saúde para todos, Independentemente de previdenciários ou
não, mas basicamente brasileiros.
As dúvidas aumentaram quando jornal de grande envergadura - O Estado de S. Paulo
- patrocinou reunião com a classe empresarial e os Ministros para registrar as juras de
respeito à iniciativa privada lucrativa da atenção à Saúde. E como seria realmente o
relacionamento esperado entre o Programa e a Atividade Empresarial? E com a Medicina
de Grupo, forte na sua atuação onde está justamente o peso do parque industrial brasileiro
eixo Rio-São Paulo?
E outras perguntas se sucediam: até onde o PREV-SAÚDE seria a resposta a anseios
demonstrados - e que lembre Mário Magalhães da Silveira em 1961 ou 1963 como
Presidente da Sociedade Brasileira de Higiene - e relacionados com a infraestrutura social,
privilegiando as condições básicas da vida que foram e continuam a ser a alimentação, a
habitação, a educação, o saneamento, a renda mínima da dignidade humana?
Seria o PREV-SAÚDE apenas uma grande prescrição médica e de medicamentos
produzidos por multinacionais e tentando substituir alimentos? Ou para disseminar o
controle da natalidade, requisito sempre lembrado pelos empréstimos internacionais e
“substituto” da distribuição de renda?
As manifestações dos vários fóruns de debates pelo Brasil afora foram díspares nas suas
opiniões. Uns em extremo, negando- se a sugerir, a remendar, já que o pressuposto
maior, o método democrático, a confiabilidade nos governantes, a interdependência de
tudo com tudo, ou seja, o tratamento à questão saúde de maneira isolada, seria mais um
biombo a adiar decisões. A não encarar a causa e as razões das mortes desnecessárias e
evitáveis, reconhecidas pelo Sr. Ministro da Saúde como ao redor de 350.000 por ano,
perante a Escola Superior de Guerra. Reflitam que esse terço de milhão de mortes é de
pessoas, de brasileiros, de gente sem oportunidade de nascer direito, de viver direito ou
até de morrer direito! Duzentas mil crianças morrem por ano, neste País tão grande e tão
deformado, e por mortes desnecessárias segundo o próprio Ministro da Saúde. É o maior
e mais vergonhoso discurso ou registro que se pode fazer da falência de dirigentes, de
modelos, de teorias, de ganâncias permitidas, de corrupção tão conhecida e tão impune!
Por outro lado, outros consideram e consideraram que a oportunidade reformista e nãorevolucionária é conquistar espaços e impedir retrocessos; é criar precedentes e divulgar
a conquista, mostrando que os coturnos não esmagam todo o verde. A exemplificação
é rica e variada: se aplica à saúde como à luta a favor da anistia; ou na sobrevivência
dos partidos políticos, tenros e procurando o sol, quando o céu mostra nuvens negras
teimosas em mudar de ares, ante um vento tímido a anunciar democracia.
É justamente o mesmo em Saúde e Assistência Médica. A escolha do modelo privatizante
e favorecedor do lucro com a doença cevou um monstro que, insaciável e forte, defende
e pressiona a manutenção de sua “prerrogativa democraticamente adquirida”. Aliás, um
dos Ministros da saúde foi infeliz no deslize confessado de reconhecer como “direito
adquirido” no Brasil o de prestar serviços de saúde a nível empresarial com a finalidade
precípua de lucro.
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Daí alguns tentarem na oportunidade de expansão de serviços básicos que isso aconteça
inicialmente nas regiões mais carentes; que seja de expansão continua e em área contíguas,
evitando o espaçamento político pela presença de administrações municipais de credos e
finalidades diferentes dos vigentes; que o mercado de trabalho para profissionais de saúde
seja ampliado e justamente privilegiando o tempo integral, o emprego único governamental
para profissionais de saúde, o respeito ao concurso público; que os governos ocupem
de imediato toda a faixa de cuidados primários (também chamados de essenciais),
devolvendo aos Estados a sua prerrogativa de planejar, implantação, implementação,
fiscalização e avaliação, e aos Municípios a sua vocação de execução; que o pagamento
por unidade de serviços - V.S. - seja abolido sumariamente nos convênios e contratos com
entidades de serviços de assistência médica; que seja criado um fundo único de saúde
ao nível dos Estados com a Secretaria de Saúde como gestora e um Conselho Estadual
de participação múltipla e paritária, governo + comunidade, a deliberar e arcar com o
encaminhamento das atividades de saúde inclusive na forma de crescimento e expansão,
decidindo pela hierarquia preferencial na ordem Município - Estado - União (federal);
que seja apenas um Ministério, o da Saúde, a cabeça do Sistema Nacional de Saúde,
encampando inclusive o INAMPS e a CEME para que isso aconteça.
Sobre essas questões, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão de Saúde decidiu, em
documento emanado de consenso, por isso mesmo suprapartidário, em sessão de 6 de
novembro do presente ano. Está ali o reconhecimento de que a doença não pode ser
objeto de lucro, cerceando um direito acima da discutível racionalidade do mercado a
nível do setor social. Saúde e democracia são indissociáveis.
O Ministro da Saúde e o da Previdência, que estiveram no plenário da Comissão de
Saúde, no mês de outubro, retornaram a 13 do corrente mês de novembro. Quase que
na data que se comemora a mudança de regime político no País, quando ou deviam
acontecer as eleições livres para Prefeitos municipais.
E voltaram de mãos cheias! Com 20 alterações na proposta dita oficial do PREV-SAÚDE.
Alterações e aceitações desde a universalização do atendimento à população brasileira
em todos os hospitais públicos, seja o INAMPS, da Universidade Federal, do Estado
ou da Prefeitura, até a criação do Fundo Especial do PREV-SAÚDE, que implicará o
conhecimento e prerrogativas do Estado em saber e opinar inclusive sobre as despesas de
manutenção dos serviços próprios dos órgãos federais (lNAMPS e F. SESP, por exemplo).
O Sr. Ministro da Previdência teve os aplausos inclusive de parlamentares oposicionistas
ao reconhecer e desautorizar o crescimento do INAMPS através de Unidades Básicas de
Assistência Médica - UBAM, por infringirem lei vigente de reconhecimento do Ministério
da Saúde na fixação de normas e padrões referentes a padrões funcionais de serviços
de saúde, assim como pela inadequação aos recursos humanos e físicos disponíveis, ou
cabíveis, nos Estados, a níveis municipais.
A ampliação e esclarecimentos sobre a participação comunitária, a política igualitária
referente a pessoal e independente de regiões ou instituições participantes estão entre as
propostas positivas aceitas.

Anos de Viagem

45

Dúvidas restarão e serão presentes na evolução dos acontecimentos com o Programa.
Influenciará o saneamento com a instalação ou expansão de serviços de água à disposição
do consumidor em área esquistossomática com capacidade ou não de pagar pelos
serviços? Terá capacidade de justificar e sensibilizar o programa habitacional tornando-o
acessível para os tristes e pobres moradores de áreas endêmicas a doença de Chagas? Os
recursos apontados para uma atividade ou outra são tímidos, insuficientes e mesmo assim
não garantidos.
A saúde da população está por demais esclarecida e debatida, depende de múltiplos
fatores e é basicamente espelhada pelo desempenho econômico de uma nação, quando
ultrapassa o lado primitivo de viver, consubstanciada na participação desse mesmo
desenvolvimento econômico. De há muito que a escola chilena vinculada à CEPAL
diferencia o crescimento do desenvolvimento econômico. Se o crescimento é o avolumarse de PIB, chaminés de fábricas, vários automóveis numa mesma garagem particular, o
desenvolvimento é a sensação de todos, com todos, para todos. Em educação, em renda,
em direitos em saúde, em democracia.
Justamente as áreas e regiões alvos preferenciais do PREV-SAÚDE, são inflamáveis,
combustíveis e comburentes: o Nordeste, a zona rural, as periferias das médias e grandes
cidades.
O prazo da Organização Mundial de Saúde no propósito Saúde para Todos é o ano 2000.
Ontem, eram 20 anos de prazo: hoje são 19 e dentro em pouco o prazo terá acabado!
Que não tenham acabado com ele a capacidade de pedir, de esperar e de confiar.

Foto: Erik B. Pinto/Acervo Radis/Ensp

Era o que tinha a dizer, no meu nome pessoal e pelo Partido Popular.

Eduardo Jorge, Euclides Scalco, Márcio Almeida, Ubaldo Dantas e Roberto Chabo na 40ª Reunião da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 1988.
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JOSÉ RUBEN DE ALCÂNTARA BONFIM
PRESIDENTE DO CEBES 1976-1978 E 1978-1979 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2009
Cebes – José Ruben, como fundador do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes),
você deve ter muita coisa para nos contar dentro do Projeto Memória. Como foi o
começo do Cebes, a sua participação nesse primeiro momento e um pouquinho dos
antecedentes da sua história até chegar ao Cebes?
José Ruben – Inicialmente fiz o curso secundário no Colégio Militar do Recife, porque
meu pai era sargento e tinha direito de levar os filhos para estudar no Colégio Militar. Fiz,
então, o exame de admissão e comecei os estudos. Fui aluno fundador do Colégio Militar
do Recife. Sempre fui um aluno destacado, ganhei várias medalhas, desfilava comandando
a tropa de alunos, enfim... Nunca me encantei com isso e decidi ser civil. Não havia
possibilidade de fazer medicina. Fiz vestibular para engenharia e fui bem aprovado, mas
tive uma crise de existência, digamos assim, no primeiro ano da faculdade e só cheguei a
frequentar o primeiro semestre, pois tranquei a matrícula e resolvi fazer medicina; do que
não me arrependi. Em 1968 eu comecei a faculdade de medicina e a luta política.
Cebes – Militava em algum partido?
José Ruben – Não, eu não era militante em nenhum partido! Eu já entrei, em 68, fazendo
greve para a ampliação de vagas. Os estudantes mais ativos, influídos naturalmente
pelos partidos da época, o PCB (Partido Comunista Brasileiro), a AP (Ação Popular)
e o PCdoB (Partido Comunista do Brasil), lutavam pela ampliação de vagas. Em abril
de 68, começamos essa greve que durou aproximadamente uns 30 dias, ou mais. Foi
nessa ocasião que conheci José Augusto Cabral de Barros, que viria a ser também um
dos fundadores do Cebes. O conheci num acampamento na frente da Reitoria, que por
sinal era do lado do IV Exército em Recife. Quando tinha 15 anos, eu me interessava
muito por análises políticas, porque vivia num regime de caserna. Então, em 64, a partir
do golpe, comecei a adquirir essa consciência política porque tive vários professores
cassados, professores que eu gostava, no Colégio Militar. Recordei-me agora de um livro
que me encantou profundamente, que, aliás, já procurei muito nos sebos e não encontrei
ainda, chamado ‘O pão, o feijão e as forças ocultas’, de Jocelyn Brasil cujo belo prefácio é
do Gondin da Fonseca. É uma grande lição de política, que foi escrito em 1963. Gondin
da Fonseca vivia no Rio de Janeiro e era um grande panfletista.
Cebes – Quando exatamente você começou na militância política?
José Ruben – Comecei a minha militância política antes de entrar na faculdade, quando
era estudante do penúltimo ano do curso secundário, quando conheci o Grupão. O
Grupão era o grupo de jovens que viria a se tornar a Ação Popular. Minha atividade
política não foi uma atividade puramente estudantil. Participei de uma operação social
chamada Operação Esperança, de Dom Hélder Câmara. Nós fazíamos um trabalho de
orientação educativa onde, inclusive, fui monitor de alfabetização, usando o método Paulo
Freire. O projeto não foi adiante porque a repressão em Pernambuco foi muito dura.
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Começou por volta de 1966 e naturalmente agudizou-se com o AI-5 (Ato Institucional
nº 5), até que, em 1969, umas das primeiras manifestações de repúdio à ditadura foi uma
célebre marcha fúnebre, pois estávamos levando o cortejo fúnebre do Padre Henrique
Lins Pereira Neto, que fora assassinado pelos órgãos de repressão. No mesmo período
de seu atentado, também foi vítima Cândido Pinto de Melo, meu colega na faculdade
de engenharia. Cândido ficou paraplégico e depois de muitos anos conseguiu terminar
o curso de medicina. Voltei a ter contato com ele nos anos 80, em São Paulo, onde ele
tornou-se um brilhante engenheiro biomédico. A Ponte da Torre, que é uma das mais
tradicionais pontes do Recife, tem o nome dele.
Nos dois primeiros anos de medicina quase fui reprovado, porque estava na rua o tempo
todo. Tudo o que vocês puderem imaginar que um ativista ousado pudesse fazer, eu fazia!
Desde enfrentar polícia em cavalos até as pichações. Em 1968 eu já era militante da AP,
era da base da AP, mas não era no movimento estudantil. Fazia parte da base de trabalho
de bairro, de trabalho comunitário, ligado à Operação Esperança. Naturalmente fui
perseguido por isso. Com o AI-5, os movimentos sociais e estudantis tiveram um refluxo
muito grande, mas, mais tarde, em 1973, quando a perseguição política se acentuou,
houve um massacre das lideranças da Esquerda em Pernambuco. Eu tive a consciência
de que algo pavoroso estava acontecendo. Um dia vi, na primeira página do jornal ‘Diário
de Pernambuco’, umas 10 ou 12 fotos numa matéria de capa, onde a polícia, o DOICodi (Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa
Interna), o Dops (Departamento de Ordem Política e Social) comunicavam que tinha
sido exterminada uma base terrorista. Eu olhei e percebi que conhecia uma parte deles
e falei: “Poxa vida, mas que base terrorista interessante, porque são de partidos completamente
diferentes!”. Quer dizer, estava em execução, naquelas semanas, final de agosto e começo
de setembro de 1973, o extermínio sistemático da Esquerda.
Cebes – Como se deu a escolha pela especialidade médica?
José Ruben – Em 1970, com toda essa atividade política, social, estava me inclinando para
a clínica médica, área que sempre me interessou. Mas conheci uma pessoa, de quem me
tornei muito amigo, que teve uma influência muito grande na minha escolha. Falo de
Guilherme Montenegro Abath, que foi um dos pioneiros do Movimento de Medicina
Preventiva no País. Guilherme foi a versão brasileira, igualmente notável, do Rudolph
Virchow, porque ele era patologista, neuropatologista, formado em 1955 na Universidade
Federal de Pernambuco. Em 1967, 68, fez epidemiologia na Inglaterra, onde foi colega
de José da Rocha Carvalheiro. Ele foi um grande professor, um grande amigo! Em 1970
decidi fazer Saúde Pública, e em 73 fui muito perseguido, porque achavam que eu era
um grande dirigente e tentaram me sequestrar no Hospital Pedro II, antigo Hospital de
Clínicas, em Recife. Eu percebi e consegui fugir, pois conhecia bem a Favela dos Coelhos,
onde tinha feito o trabalho social, e aí eles não me pegaram (provavelmente o DOICodi). Liguei, então, para o Guilherme Abath e ele conseguiu me colocar como caseiro
num convento de freiras por quase três meses. Estou contando isso pela primeira vez
para um depoimento ad perpetuam. No tempo em que passei disfarçado como caseiro
num convento de freiras, naturalmente não tinha contato com elas. Escrevi a minha
prova de admissão à Residência de Medicina Preventiva e Social de Campinas.
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Cebes – Você chegou a ser preso lá?
José Ruben – Nesse período não! Fui preso umas duas vezes, mas prisões temporárias,
em 1968.
Cebes – Você conheceu David Capistrano lá em Recife ainda?
José Ruben – Não! Conheci David em janeiro de 1974, no Departamento de Medicina
Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Já fiz muitos testemunhos sobre o David; alguns estão escritos,
como vocês sabem. O Cebes deve muito a ele, aliás, o Cebes saiu da cabeça dele. O David,
como toda pessoa com inteligência fora do comum, não tinha só o QI, a inteligência,
mas a capacidade de realização. Uma das coisas mais importantes na personalidade
dele era o sentido realizador que ele tinha. Ele era pioneiro, extraordinário! Vocês não
tiveram a oportunidade, talvez, de conhecer esse cotidiano do David. Vocês debateram
com David, estiveram em plenária, em sessões plenárias com ele, sabe, mas isso é uma
outra coisa.
Cebes – Quanto à fundação do Cebes, como surgiu a ideia? Como que vocês chegaram
a isso?
José Ruben – A ideia da revista precedeu a ideia do Cebes; essa é a grande verdade que
precisa ser estabelecida. Para provar isso, fiz uma entrevista com o Sérgio Gomes, que
pretendo divulgar na página do Cebes. O Sérgio Gomes teve uma influência marcante
na história do Cebes e também foi um pioneiro em muitas iniciativas. No final dos anos
70, começo dos anos 80, começou em São Paulo um movimento de Saúde, como havia
também aqui no Rio de Janeiro, para a transformação da chamada Medicina do Trabalho
que viria a ser o trabalho com a Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT). O Sérgio
foi a pessoa que fez a imprensa sindical de Saúde. Ele era um jornalista responsável e um
dirigente notável.
Cebes – E então vocês resolvem fazer uma revista...?
José Ruben – O David queria fazer uma revista, mas ele não tinha a menor ideia de nome,
na verdade, de nada. A fixação dele era em alguma coisa chamada ‘Reforma Médica’,
e isso surgiu por causa de uns textos em alemão que o Kurt Kloetzel passou para ele.
‘Reforma Médica’ era o nome da revista do Rudolf Virchow, fundada em 1848. David,
então, coloca o seguinte: “Vamos fazer a revista, mas quem vai editá-la? A revista tem que ter
um dono”. Então, para editar a revista, que a essa altura já se chamava ‘Saúde em Debate’
(David quem escolheu o nome) se cria o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes),
com o propósito inicial de termos uma figura jurídica, dona da revista. O fato é que Kurt
Kloetzel, idealizador da revista ‘Reforma Médica’, professor na Faculdade de Medicina
de Jundiaí e amigo de David, havia instigado a ideia de que a medicina tinha ficado burra
com a descoberta do microscópio, porque a partir daí os médicos não perguntavam mais
nada. Mandavam o sujeito cagar na latinha e fazer exame de fezes, mijar no vidrinho e
fazer exame de urina ou tirar um pedaço da pele e ficar examinando lá, achando que esses
procedimentos substituíam a conversa, o conhecimento do ser humano. Kurt achava que
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era preciso recuperar esse conhecimento anterior, então, fundou uma revista chamada ‘A
Reforma Médica’, que era para ver se os médicos voltavam a perguntar, a ter uma relação
com os pacientes que não fosse mandar o indivíduo cagar na latinha. Virchow tinha
editado essa revista durante um tempo (na realidade foi pouco tempo), mas resolveu
encerrar a revista devido às circunstâncias. Estava acontecendo a Revolução Camponesa
na Alemanha, em 1848. O fato é que nós tínhamos em nossas mãos esses pedaços de
papéis cedidos pelo Kurt Kloetzel
Cebes – Num período em que a repressão era bastante grande, era muita ousadia querer
fundar uma revista, circular um pensamento mais crítico, mais livre, que envolvia ainda
um aspecto empresarial. A revista, empresarialmente, era trabalhada por outras pessoas?
José Ruben – O trabalho técnico de edição era feito por mim, pelo David e por colegas
de São Paulo.
Cebes – Dos quais 20% constituíram o Cebes?
José Ruben – Se tirarmos dessa turma de 55, 10 colegas eram bolsistas do Ministério
da Saúde, ou seja, eles não eram de São Paulo, 50% da turma, pelo menos, constituíam
o Cebes e contribuíam também. Algumas pessoas eram especialistas na obtenção
do apoio financeiro ao Cebes, como minha querida amiga Hitomi Hayashida, com
quem voltei a trabalhar este ano na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A
Hitomi era tesoureira. Ela levantava fundos apenas com pessoas físicas, com doadores
voluntários.
Cebes – Já tinham assinaturas da revista ‘Saúde em Debate’?
José Ruben – Sim. Nós tínhamos assinantes da revista!
Cebes – Como era a infraestrutura que vocês tinham para produzir esse material?
José Ruben – Nós alugamos uma sala. A primeira sede do Cebes foi à Rua Teodoro
Sampaio, 1441. Na realidade, a iniciativa foi coletiva, mas encontrei essa sala de 20 m² que
era ocupada por uma mesa enorme que compramos bem baratinho numa dessas lojas
de móveis usados; aliás, tudo lá era usado, inclusive a máquina de escrever. Tínhamos
mais uma mesa, uma escrivaninha, um armário de metal para pastas suspensas e um
banheirinho. Consegui essa sala por um preço módico, porque nesse andar funcionava
o escritório do meu primo Adeilton Bomfim Brandão. Ficamos lá pouco mais de um
ano e depois fomos para o bairro de Perdizes; voltamos para Pinheiros e finalmente
decidimos sair de São Paulo e vir para o Rio de Janeiro. Mas o que eu queria frisar é
que, além desse trabalho de coleta de assinaturas, que era um trabalho feito por muita
gente, havia pessoas que pediam pequenas doações, Dez Cruzeiros ou coisa assim. Em
uma conversa com Maria Célia Guerra Medina, ela lembrou-se de uma ocasião em que
ela e a Sonia Ferraz fizeram um contato com a cantora Elis Regina para apresentar o
Cebes a ela. Enquanto a Elis se preparava, se maquiava no camarim dela, ela entendeu
a ideia do Cebes e também fez uma doação. Imagino que outros artistas podem ter
feito doações.
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Cebes – David foi o grande idealizador da revista ‘Saúde em Debate’. Além da prisão, ele
viveu um momento bastante difícil com o desaparecimento do pai. Você acompanhou
de perto esse fato?
José Ruben – O desaparecimento do pai dele foi em abril de 1974. Eu acompanhei de perto
o sofrimento, a angústia do David e da família dele. A um só tempo ele se transfigurava.
Ele não se deixava envolver porque, imagine alguém que está desaparecido, no caso
o pai dele, poderia até estar morto, mas ele não desistiu. Acompanhei essa historia de
perto, porque naquela ocasião a Marta, a primeira filha do David, teve uma pneumonia.
David era pediatra, mas o bebê foi assistido por colegas mais experientes, inclusive
por um professor. Suspeitava-se que a pneumonia poderia ter sido consequência de
algum antibiótico resistente às penicilinas comuns, e então eu fiquei aplicando injeções
de oxacilina de 6 em 6 horas na Martinha. Nessa ocasião, o David moveu mundos
e fundos, inclusive apelou ao presidente da França, apelou ao governo brasileiro, o
presidente Geisel, mas tudo em vão, o corpo continua desaparecido até hoje.
Cebes – Eu queria que você falasse um pouco sobre a linha de livros. Como vocês
decidiram, além de editar a revista, também editar e traduzir livros?
José Ruben – A ideia da coleção de livros, na realidade, surgiu da nossa própria atividade da
revista. Não foi nenhuma concepção acadêmica, nada disso. Não me recordo exatamente
de quem surgiu essa ideia. Acho que foi uma ideia coletiva editar uma coletânea de textos
do Gentile. O Carlos Gentile de Melo era uma pessoa muito presente na divulgação do
Cebes e ele fazia isso com muita espontaneidade. Ninguém precisava dizer o que ele
tinha que fazer; ele mesmo tomava a iniciativa e cutucava a gente. Ele era um grande
ativista, aliás, o maior de todos que já conheci. Então, David e eu resolvemos fazer um
estudo prévio e verificamos que era uma tarefa que, se fosse feita hoje, com todos os
recursos disponíveis, talvez as pessoas não tivessem feito com a rapidez que fizeram,
inclusive varando a noite. Lemos e selecionamos 250 artigos e pequenos ensaios e daí
saiu o primeiro livro do Gentile.
Cebes – Você poderia detalhar como foi o processo da mudança do Cebes nacional
de São Paulo para o Rio de Janeiro? Já havia a descontinuidade nas revistas, uma
certa dificuldade financeira, questões políticas? O fato de o Sergio Arouca estar no Rio
influenciou essa decisão?
José Ruben – O Arouca, como o David, o Gentile, é um dos ícones da saúde pública
brasileira. Acho que a capacidade de aglutinação conta muito e Arouca tinha essa
capacidade. Nós tínhamos uma proposta de descentralização; uma proposta inovadora
dos núcleos. A proposta dos núcleos começou em 1976.
Cebes – Nessa época já existiam núcleos do Cebes em outros estados como Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo e em São Paulo já havia núcleos em municípios como Sorocaba,
Campinas etc...
José Ruben – Então, havia essa efervescência, que me parece que está acontecendo hoje,
também, 32 anos depois, porque as pessoas só se aglutinam para discutir algo quando

Anos de Viagem

53

elas estão extremamente descontentes ou querem realmente fazer algo melhor. Quer
dizer, os desafios são de outra natureza, completamente diferentes de 32 anos atrás. Mas
essa ideia dos núcleos em Campinas e tantos outros lugares é algo interessante porque
a continuidade da reforma sanitária é um projeto longo, que tem que ser abrangente no
sentido de apontar diretrizes. Mas, claro, isso é resultado de uma discussão generalizada.
Cebes – O que o núcleo do Cebes em São Paulo passou a fazer como atividade central
depois que a revista passou a ser feita no Rio de Janeiro?
José Ruben – A partir dos anos 80, houve, digamos assim, uma redistribuição das
atividades do ativismo político-social. Por exemplo: embora nunca tenha deixado de
ser um ativista do Cebes, apesar de já não ser mais dirigente, inclusive jurídico, eu me
engajei na fundação de outro movimento, o Mohan, que também está aqui no Rio de
Janeiro em pleno desenvolvimento nacional, com uma participação política grande. O
Mohan naquela época chamava-se Movimento de Reintegração do Hanseniano, que
depois mudou para Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.
Cebes – Nos anos 80 o David já não estava mais no Cebes?
José Ruben – Ele continuava, mas com uma atividade política. Nós continuávamos com a
atividade política. Tive, nessa época, uma atuação grande na área de saneamento; tentei
trazer a Associação dos Médicos Sanitaristas, o que resultou, anos mais tarde, numa
aproximação importante que colocou os fundadores do Cebes dentro da Associação.
Cebes – Lá no seio, em São Paulo, vocês tinham uma vinculação estreita com o Partido
Comunista, mas tinha uma base do Cebes lá. Parte do pessoal pertencia ao partido? Era
uma base do Cebes dentro do partido ou era outra base? Uma base de médicos?
José Ruben – Não, não era uma base do Cebes! Eram médicos. O David liderou um
processo muito grande na chamada dissidência do PCB; um feito extraordinário dele!
O jornal que circulou durante um ano mais ou menos, talvez menos, chamava-se ‘A
Esquerda’. Um jornal extraordinário, muito bom, em que ele fazia quase tudo. Mas nessa
época, ele não estava no PT (Partido dos Trabalhadores) ainda.
Cebes – Mas havia toda a crise do partido nesse momento?
José Ruben – Sim! Com o deslocamento do Cebes para o Rio de Janeiro, os cebianos
paulistas passaram a se envolver especialmente na Associação dos Médicos Sanitaristas,
mais tarde na Associação Paulista de Saúde Pública, além dos movimentos médicos e
outros movimentos, como eu me envolvi.
Cebes – Nos anos de 79, 80, com a mudança para o Rio, os núcleos já tinham uma
expressão nacional e já desenvolviam a ideia de itinerância, ou seja, do Cebes nacional
circular pelo Brasil e a revista, obviamente, acompanharia. Por outro lado, em 79 também
houve uma crise financeira do Cebes em São Paulo, uma crise do movimento político.
Em 84 o David sai, e com a greve do ABC, a fundação do PT, ele começa a se mexer um
pouco, tornando este momento oportuno. A primeira saída do Cebes de São Paulo foi
para o Rio e posteriormente para Londrina, no Paraná...
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José Ruben – Em 78, nós tivemos uma atividade muito intensa no plano político. Eu
representava o Cebes no Comitê Brasileiro de Anistia.
Cebes – Naquela época, no inicio, havia uma unidade muito maior porque estávamos todos
contra um inimigo principal. Mas não deixava de haver conflitos de ideias, conflitos políticos
sobre a direção dos movimentos, tanto que isso se expressava em diferentes partidos de
esquerda ou criação de novos partidos. Dentro do Cebes, que tipo de conflito havia?
José Ruben – Nós do Cebes sempre fomos uma espécie de partido sanitário. Não importa
se ali, acolá, havia, digamos assim, uma liderança mais acentuada de pessoas de extração
do Partido Comunista Brasileiro, chamado PCBão. Mas nunca houve um controle de
acesso em toda a história do Cebes. Lembro-me que havia colegas ligados à AP, ao
PCdoB e havia, como hoje, de forma bem mais acentuada, pessoas que não tinham um
perfil partidário definido. O Cebes sempre teve essa característica.
Cebes – Falo em conflito em relação a disputas acirradas em termos de estratégia política,
táticas que estavam sendo adotadas pelo Cebes em relação às publicações...
José Ruben – Sinceramente, acho que não! Por exemplo, quando o David e eu selecionamos
‘Medicina e política’ como o primeiro livro da coleção, foi um caso muito pensado. Na
realidade, o primeiro livro do Berlinguer que nós queríamos editar era ‘Malária urbana’,
que nós já conhecíamos. ‘Malária urbana’ tinha, inclusive, tradução em espanhol. Mas,
nesse processo, chegamos à conclusão de que o livro que poderia ter um alcance além da
universidade era ‘Medicina e política’.
Cebes – E como foi o contato com o Berlinguer? Como vocês se conheceram e se
aproximaram dele?
José Ruben – Eu não estive nessa fase prévia, porque atuei como revisor desse livro.
O tradutor mesmo foi o Padre Bruno Juliani, com quem tenho uma grande amizade
até hoje e que continua extraordinário como sempre foi. Hoje, ele vive na Itália e é o
provincial da Ordem, ou seja, é a figura principal da Ordem dos Cônegos Regulares
Lateranenses, uma das ordens mais conservadoras que existe. Mas, uma coisa é fazer
parte de uma ordem conservadora e outra é ser conservador, que não é o caso de Bruno
Juliani, que nunca foi conservador. Então, primeiro eu reinstalei o Centro de Saúde
da Vila dos Remédios, em dependência da escola e da Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios, onde ele era o dirigente. Mas tive que convencer uns oito ou mais padres,
já que se tratava de um conselho, uma ordem, que tinha uma atividade de educação
extraordinária. O Centro de Saúde da Vila dos Remédios, que instalei em 1977, existe
até hoje, no mesmo lugar.
Quanto ao contato com o Berlinguer, deve ter sido propiciado pelo David, mas não me
lembro dos detalhes. Lembro-me que o Berlinguer nem sabia que o livro estava sendo
traduzido por um padre de uma ordem conservadora. Ele soube no dia em que chegou
ao Brasil; aliás, aquela foi a segunda visita dele ao País. Ele ficou muito surpreso quando
soube que o livro de um comunista tinha sido traduzido por um padre brasileiro de uma
ordem tão conservadora.
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Cebes – Vocês não sofreram nenhum tipo de repressão por estarem traduzindo uma
obra escrita por um comunista ou as revistas do Cebes nunca foram censuradas? Houve
alguma repressão sobre o trabalho do Cebes?
José Ruben – Não, nunca houve! Isso seria uma coisa tão marcante que não teria me
esquecido facilmente. Acho que nós nascemos sob o signo da democracia, ajudamos
a chamada redemocratização do País e acredito que estamos no caminho certo para
aprofundar a democracia. Esse é o nosso grande desafio hoje, porque as coisas não
estão tão democráticas assim, como deveriam estar. Houve dissensões, mas nenhuma
marcante está registrada na minha memória. Todas fizeram parte da discussão política.
Na última aparição pública do David, três ou quatro meses antes de sua morte, ou seja,
no Congresso de Saúde Pública da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco),
em Salvador, ele disse claramente que é preciso que sejamos capazes de dissentir, de se
opor, de ousar. Há consequências, mas se fizermos isso com honestidade, com as nossas
próprias convicções, podemos romper barreiras.

Giovanni Berlinguer
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ANTÔNIO SERGIO DA SILVA AROUCA
(1941 - 2003) – PRESIDENTE DO CEBES DE 1979 A 1980
Médico, cientista, congressista, militante comunista, quaisquer das funções
desempenhadas por Sergio Arouca em sua vida pública serão sempre reconhecidas
por seus contemporâneos como brilhantes. Dono de um reconhecido bom humor e de
uma liderança natural capaz de despertar o que há de melhor nas pessoas com quem
trabalhava, foi figura fundamental no processo que desencadeou as mudanças políticas
que permitiram a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS).
Militante político desde a juventude. Na década de 1950, aos 15 anos, filiou-se ao Partido
Comunista Brasileiro (PCB). Dedicou-se às causas estudantis e mais tarde, Arouca tomaria
como bandeira de sua vida parlamentar a defesa da saúde, da ciência e da tecnologia, tema
que conhecia muito bem por sua experiência como sanitarista, professor e presidente da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Desde o início de sua carreira já dava sinais de sua concepção visionária de serviços
públicos. Tornou-se professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da
Universidade de Campinas (Unicamp), em 1967, em pleno contexto social e político
adverso da ditadura militar. Foi um dos fundadores do Grupo de Ciências Sociais da
Saúde daquela universidade, que acabou tornando-se referência nacional pelo foco na
prevenção da doença.
Nessa época, Sergio Arouca liderava um movimento de professores de Medicina e Ciências
Sociais de Campinas que buscavam novos caminhos para saúde no Brasil. Esse grupo
promovia a articulação com intelectuais do campo da saúde no País e no exterior, em
especial da América Latina, o que levou Sergio Arouca , em 1971, a tornar-se consultor
da Organização Pan-americana da Saúde (Opas). Nos anos seguintes representaria o Brasil
no Comitê Assessor de Investigações da entidade para a América Latina. Nesta condição,
desempenhou funções no México, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Honduras e Costa Rica.
Ainda em sua vida acadêmica, no início dos anos setenta, Sergio Arouca participou
da organização de um Centro de Medicina Comunitária, em Paulínea (SP), ligado à
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Esse centro foi uma das referências para o
modelo assistencial do Sistema Único de Saúde.
Em 1974, Arouca entrou para o curso de pós-graduação em Sociologia do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Seu objeto de estudo era uma crítica à
Medicina Preventiva com uma nova proposta no campo da saúde pública. A elaboração
de sua tese foi acompanhada por colegas e era motivo de ‘acalorados’ debates. Mas o clima
de perseguições políticas atingiu o mundo acadêmico e nesse contexto de ‘cerceamento
da liberdade de expressão do regime ditatorial’, a direção da Unicamp chegou a sustar
a defesa por tempo indetermidado. Arouca só pode defender ‘O Dilema Preventivista:
Contribuição para a Compreensão e Crítica da Medicina Preventiva’, em meados de 1975.
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Após esse episódio, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi chamado a ingressar no
Programa de Estudos Socioeconômicos em Saúde (Peses), ligado à Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em 1976, participou da fundação do
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), instituição que presidiu de 1979 a 1980.
Em 1978, o Brasil recebeu a visita do médico italiano Giovanni Berlinguer, que trouxe
na bagagem o discurso sobre o processo de construção da Reforma Sanitária italiana.
Nessa época encontrou Sergio Arouca recém concursado para a Ensp da qual tornou-se
professor titular de planejamento em saúde pública.
Participou do I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde organizado pela Comissão
de Saúde da Câmara dos Deputados, realizado em 1979. Neste Simpósio, apresentou o
documento ‘A questão Democrática na Área da Saúde’, que se tornou resolução oficial do
encontro. O País vivia o início do processo de redemocratização com o Movimento pelas
Liberdades Democráticas e, em seguida, por eleições diretas para Presidente.
No início de 1980, Arouca, foi consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)
no Programa de Governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), na
Nicarágua. Esta função tinha como proposta colaborar com a reorganização do sistema
de saúde daquele país. De volta ao Brasil, em 1982, assumiu a chefia do Departamento de
Administração e Planejamento em Saúde (Daps), da Ensp/Fiocruz.
Em 1985, Sergio Arouca foi indicado à presidência da Fiocruz. Durante o período em
que esteve à frente da fundação, preocupou-se com a sua democratização, recuperou
a associação de funcionários (Asfoc) e promoveu eleições diretas para sua diretoria.
Modernizou a administração e estabeleceu mecanismos de gestão colegiada e participativa.
Todos os diretores das unidades passaram a ser eleitos para o cargo. Também criou o
Conselho Deliberativo da Fiocruz como instância máxima do poder e promoveu o retorno
dos onze cientistas que haviam sido cassados e expulsos da instituição pela ditadura militar.
Em 1986, presidiu, em Brasília, a VIII Conferência Nacional de Saúde que pela primeira
vez na história pode contar com a participação popular. Em seu célebre discurso, Arouca
apresenta à nação o conceito ampliado de saúde, definido como ‘completo bem-estar
físico, mental e social e não a simples ausência de doença’.
No Governo Moreira Franco, no Estado do Rio de Janeiro, acumulou a presidência da
Fiocruz com o cargo de Secretário Estadual de Saúde. Por sua vida política, afastou-se
da presidência da Fiocruz, em 1989, para candidatar-se à vice-presidente da República
na chapa do PCB encabeçada por Roberto Freire. No ano seguinte, foi eleito como
deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro com cerca de 94 mil votos.
Arouca teve participação ativa na Assembleia Constituinte e sua atuação no grupo que
conseguiu aprovar o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde foi fundamental. O
capítulo dedicado à regulamentação da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080), aprovada
em 1990, foi um dos que contou com maior debate popular.
O tema defesa da saúde e da ciência permanece como diretriz da sua atuação nas suas duas
passagens pela Câmara dos Deputados – de 1991 a 1994 como deputado federal pelo estado
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do Rio de Janeiro pelo PCB e de 1995 a 1998, quando é reeleito já pelo Partido Popular
Socialista (PPS). Sergio Arouca teve papel fundamental na criação da Lei do Sangue, da
legislação que regulamenta a saúde de populações indígenas e da emenda constitucional
que permite a contratação de cientistas estrangeiros pelos institutos de pesquisa nacionais.
Em 2002, participou ativamente da campanha de Luís Inácio Lula da Silva à Presidência
da República. No governo petista, foi nomeado para a Secretaria de Gestão Participativa
do Ministério da Saúde em 2003, onde desenvolveu novos projetos especialmente o que
ele chamava de ‘Reforma da Reforma’.
Três anos mais tarde, em Brasília, na solenidade de entrega do prêmio de Gestão
Participativa no Sistema Único de Saúde, que leva seu nome, a médica, militante e
dirigente do PCB/PPS e companheira em seus últimos anos de vida, Lúcia Souto, dá um
depoimento1 emocionado sobre a expectativa de Arouca em relação ao futuro, mesmo
em seus momentos de saúde mais frágeis:
Ele sabia que o governo Lula seria a retomada do espírito da reforma sanitária brasileira, como
está sendo aqui. E na verdade eu acho que esse testemunho de como ele até na vulnerabilidade,
na fragilidade, na adversidade do seu problema de saúde, mergulhou durante todo o primeiro
ano do governo Lula para a construção dessa Secretaria de Gestão Participativa, apostando
que para a República no Brasil é importantíssima essa nova relação Estado/sociedade
balizada pelos direitos. Para ele isso era uma coisa da alma, do espírito, do corpo, nunca foi
uma coisa burocrática. Então na verdade esse testemunho desse envolvimento profundo, essa
crença profunda de que nós vamos poder, enquanto civilização, construir uma República
verdadeira nesse País.
Como reconhecimento da importância desse ilustre sanitarista, foi produzido um material
de pesquisa pela equipe do projeto Memória e Patrimônio da Saúde Pública no Brasil: a
trajetória de Sergio Arouca2.

1
2

Disponível em: http://www.memoriasocial.pro.br/linhas/arouca/depoimentos/depoimentoluciasouto.htm.
Disponível em: http://www.memoriasocial.pro.br/linhas/arouca/.
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Eric Jenner Rosas, Sergio Arouca e Eleutério Rodriguez Neto
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ELEUTÉRIO RODRIGUEZ NETO
(1946 - 2013) – PRESIDENTE DO CEBES 1980-1981 E 1991-1993
Discurso proferido por Francisco Campos em homenagem a Eleutério Rodrigues no II Congresso
Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco, Belo Horizonte, 01 e 03
de outubro de 2013.
Eleutério Rodrigues Neto foi um grande amigo, com quem tive a honra e o privilégio de
trabalhar e conviver intensamente. Com sua mulher, Lucia Ypiranga de Sousa Dantas e
seus filhos, Silvia e Pedro Paulo, tivemos momentos de intensa troca de ideias e momentos
de laser e alegrias.
Eleutério morreu muito cedo, acometido de uma doença que nos privou de sua inteligência e
visão de mundo. Era capaz de analisar acontecimentos, discutindo suas raízes e circunstâncias,
se posicionando com perspicácia e uma percepção plena da situação. Eleutério ia de uma
visão macro para uma visão micro desses acontecimentos com muita clareza das opções
que se apresentavam, sempre com propostas comprometidas politicamente.
Certamente Eleutério sentir-se-ia muito à vontade no Congresso da Abrasco (Associação
Brasileira de Saúde Coletiva) com suas propostas de universalidade, igualdade e
integralidade das ações de saúde.
Ainda hoje, buscando entender situações e problemas conjunturais, me pergunto,
consultando por vezes a Lucia, como o Eleutério analisaria o momento e como proporia
possíveis soluções.
Eleutério veio estudar na Universidade de Brasília (UnB) atraído pelo arrojo das propostas
de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Aqui encontrou um grupo de jovens, Luiz Carlos
Lobo, José Roberto Ferreira, Henry Jouval, Agnelo Collet, propondo uma Faculdade de
Medicina integrando disciplinas, das ciências básicas, clínicas e sociais, buscando desde
cedo a participação dos alunos na discussão dos problemas de saúde e na determinação
social desses problemas.
Com aprendizado ativo no ciclo básico (teoria emergindo da prática – aprendizagem e
não apenas ensino) e engajados com responsabilidades crescentes nas atividades voltadas a
atender os problemas e as necessidades de saúde da população vivendo na cidade satélite de
Sobradinho (cobertura e não assistência era a ideia estruturante) a proposta foi aceita pelos
alunos porque achavam-na ajustada aos princípios que haviam norteado a criação da UnB.
Gastão Campos, aqui presente, pode testemunhar o acerto dessa proposta.
Eleutério elegeu-se de pronto um representante dos alunos, discutindo tudo que se
propunha, cada contratação docente, cada ação planejada. De uma feita procurou, o
Lobo para discutir a necessidade de realização de exames com fiscalização de docentes,
já que a escola propunha formar indivíduos éticos e comprometidos com sua própria
formação. A partir de então os alunos se auto-avaliavam, para indignação da Reitoria
ainda presa a conceitos antigos, mas dominantes.
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Eleutério, terminado seu curso na UnB, foi fazer residência com Guilherme da Silva na
Universidade de São Paulo (USP). Não conseguindo ser nomeado pela instituição, apesar
do interesse do Guilherme, veio ao Rio e foi admitido no plantel de profissionais sendo
contratados pelo Lobo no projeto Nutes/UFRJ (Núcleo de Tecnologia Educacional para
a Saúde/Universidade Federal do Rio de Janeiro). Posteriormente esses profissionais
foram admitidos como auxiliares de ensino da instituição.
No Rio Eleutério estabeleceu relacionamento com Sergio Arouca, José Noronha, Cecília
Donangelo, Reinaldo Guimarães buscando complementar sua formação acadêmica.
Com a ida do Lobo para a Secretaria do Inamps e do Jouval para sua Diretoria de
Planejamento, veio o Eleutério para a instituição onde, sob a orientação do Jouval e
colaboração do José Gomes Temporão, propôs o projeto de Ações Integradas de Saúde
(AIS), juntando no município as ações de entes nos seus vários níveis federativos.
Dentre uma série de ações propostas para reformar o Inamps (Plano do Conasp), como
mudança de seu plano de pagamentos, que passou a ser feito por valores definidos por
procedimentos, controle de hospitalizações definidas por parâmetros de cobertura (AIH
– Autorização de Internação Hospitalar), controle de custos de hemodiálise (autorização
de novos centros condicionados á conjunção com programas de transplantes), órteses
e próteses, quimioterápicos, entre outras, ressaltava-se a importância dessa integração
programática feita ao nível do município que era o AIS.
Transferindo-se para Brasília, criou o Núcleo de Saúde Coletiva da UnB e passou no
concurso para assessor em saúde do Senado.
Secretário Geral do Ministério da Saúde, na gestão de Carlos Santana, Eleutério iniciou
um conjunto de ações, com Sérgio Arouca na Fiocruz, Hésio Cordeiro (Inamps) e Saraiva
Felipe na Previdência Social, visando a criação do projeto Suds (Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde), embrião do atual SUS (Sistema Único de Saúde), o que foi
aqui também citado pelo Temporão.
Eleutério, com Arouca e Hésio coordenaram a VIII Conferência Nacional de Saúde,
ponto de inflexão na definição dos marcos conceituais de implantação do SUS. Com
a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, Eleutério teve papel da maior relevância,
dada a sua competência e visão política, na construção dos capítulos atinentes à saúde na
Constituição de 88.
Convivi na casa de Eleutério com Lucia, Silvia, Pedro Paulo e em outra homenagem feita
a ele, com suas netas Laura e Sofia. Isso foi para mim mais um privilégio.
Acredito que sem ter tido a contribuição sempre competente e comprometida do
Eleutério, transitando nas suas várias fases, não teríamos hoje o SUS da forma que temos.
Por isso tudo, peço vênia ao presidente da Abrasco, para que essa homenagem, tão justa
e oportuna, seja entregue à Lucia, seus filhos e netos.
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Há pouco tempo, na comemoração da quarta década de minha formatura, revi o discurso
que fizemos (no qual tive boa participação) e ali encontrei o que era parte do discurso
da esquerda: de alguma forma queríamos mais do mesmo, apenas funcionando melhor,
uma boa saúde pública, um Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (Inamps) sem filas, uma população sem miséria. Reflito hoje no salto que demos,
ao incorporar que era necessário um salto conceitual e que não bastava a melhoria
daquele sistema de saúde fragmentado que tínhamos. Creio que a construção de um
novo pensamento, que lia os conceitos do welfare state, que se remetia a exemplos
europeus onde o direito à saúde não estava vinculado à contribuição pretérita para
um sistema de previdência. Num trabalhoso estalar de dedos, nosso projeto mudou
e passou a ser muito mais inclusivo, cidadão, civilizatório. Nos orgulhávamos em
Montes Claros, nos anos 80 de constatar que qualquer pessoa era atendida sem se
pedir uma carteira do Inamps. A liderança de Sergio Arouca foi incontestável, ao lado
de Cecília Donangelo, Eleutério Rodriguez Neto, Hésio Cordeiro e David Capistrano,
entre muitos, para que avançássemos neste arcabouço conceitual que tem feito muito
- ainda que reste muito a fazer - que esperamos que haja se enraizado na sociedade a
tal ponto que não possa ser revertido na difícil conjuntura que vivemos.
Francisco Eduardo de Campos – Professor Titular da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e Secretário Executivo da Una-SUS.
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JOSÉ GOMES TEMPORÃO
PRESIDENTE DO CEBES 1981-1982 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2009
Cebes – Como que você chegou ao Cebes e o que essa experiência agregou na sua
trajetória política e profissional?
José Gomes Temporão – Primeiro, gostaria de agradecer o convite e dizer da minha
alegria de estar aqui entre companheiros cebianos nesse debate. Tudo começa quando
eu estava estudando Medicina na Faculdade Nacional na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). No início do segundo ano, eu tinha um amigo que era ginecologista, o
Gerson Extermínio que me convidou para trabalhar numa maternidade em Nova Iguaçu
(Maternidade Nossa Senhora de Fátima). Eu dava plantão lá, no domingo, com ele, e
isso foi interessante porque ele foi o primeiro médico que me mostrou um pouco de
como se dá o insight paciente-terapeuta. Não foi na faculdade não, foi lá na Baixada! Ele
era uma pessoa extremamente sensível e eu comecei a aprender muita coisa com ele,
porque naquela época eu não tinha muita ideia do quê eu ia fazer. Achava que eu ia ser
clínico; queria fazer clínica médica. Vivíamos na ditadura, então tinha todo aquele clima
complicado; mas ali na Baixada, com um contato muito próximo com a situação social
que já conhecia da época que trabalhei no Projeto Rondon (que acabou desaparecendo),
aquilo começou a despertar em mim outra visão, um pouco mais crítica; um certo
contraste muito evidente entre o que eu via na formação médica na faculdade e o que
via na prática, ali, na periferia. E a política dentro da faculdade, a política estudantil, me
aproximou de uma série de pessoas, uma delas o Emilio Mira y López, que conhecia
um casal de médicos que fazia um trabalho interessante na cidade de Padre Paraíso,
em Minas Gerais. Então, quando eu estava no terceiro ano, peguei a minha Brasília e
fomos, eu, a Lili (Liliane Penello), o Gil Sevalho e o Flavio Dwyer para Padre Paraíso.
Quando chegamos lá, tinha um pequeno hospital e começamos a fazer um trabalho de
mobilização da comunidade. O outro médico de lá era mestrando da UFRJ, na área
de doença de Chagas, esquistossomose, e usava o teatro e uma série de abordagens
hiperinteressantes para trabalhar a questão da organização da sociedade em torno das
questões de saúde. Fiquei lá um mês e através do Emilio e do meu recém-contato ali
como aluno, na época organizamos a semana de debate científico. Arouca foi à UFRJ,
e foi muito interessante. Tínhamos levado o João Saldanha, depois foi o Arouca. Ele
falou aquelas coisas maravilhosas, a Ana Tambellini também falou, e quando terminou o
encontro os alunos comentavam: “rapaz que coisa incrível... eu não entendi nada, mas é muito
importante isso... [risos] é muito importante!” A determinação social, a medicalização da vida
cotidiana Foucault, Marx, Ganguilhem também. Naquela época, eu não militava ainda no
Partido Comunista, mas já conhecia muitos militantes e comecei a me aproximar ainda
como estudante. Ali por volta de 1975, 76, David Capistrano e o grupo dele, em São
Paulo, pensaram em ter uma revista que pudesse transmitir para a sociedade uma nova
maneira de pensar saúde. Aí eu já estava muito perto daquele movimento todo, no Rio de
Janeiro. Tinha o Movimento de Renovação Médica (Reme), e as primeiras reuniões para
estruturar o Cebes aconteceram no Rio. E ali, definitivamente, pensei: ‘vou fazer saúde
pública’, apesar da clínica sempre ter sido uma coisa importante na minha formação. E
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então me envolvi mesmo na coisa do Cebes, no núcleo do Rio. Organizamos o núcleo do
Rio e as primeiras, das intermináveis discussões, que a gente fazia lá, tinham a ver com o
que era mais importante: se era a questão do trabalho sindical; uma coisa nova como o
Cebes, que a gente não sabia exatamente o que era; um movimento cultural.
Cebes – Não existia ONG naquela época...
José Gomes Temporão – Não tinha ONG! E naquele momento de 1976, 77, quando
eu estava me formando, eu entro para o Partido Comunista e o Cebes era um espaço
importante de atuação dos comunistas na Saúde naquela época. Então, para mim, o Cebes
foi uma escola política de um lado e um espaço onde eu também aprendi a fazer política,
porque naquela época, o Cebes era quase que a única voz que analisava, criticamente, as
políticas de governo. Nós tínhamos o Gentile que era o nosso grande arauto; que viajava
pelo País inteiro. Ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo, onde também colocava
aquelas questões do pagamento para o ato médico através das unidades de serviço – fator
incontrolável de corrupção – e era acusado de ser um comunista militante. Depois, nós
estruturamos o Cebes Rio e me lembro das várias comissões, inclusive a Comissão de
Saúde do Trabalhador, com o Fernando Szklo, Luís Roberto Tenório, Isabel Picaluga,
onde também trabalhei muito e a discussão era: o Cebes devia ficar só no movimento
cultural, na discussão teórica ou também entrar para tentar organizar? Fomos, então, para
a Favela da Maré e abrimos um ambulatório. O Luiz Carlos Wanderley, o Francisco Braga,
a Sheila Lemos, Ângela Gadelha, Fernando Ilha, íamos todos lá para atender as pessoas.
Por outro lado foi um período em que o Cebes cresceu muito e a revista expressava com
clareza as inquietações e também as insuficiências da nossa capacidade de avaliação e
de análise. Aquele período foi muito importante; participei muito do cotidiano daquele
lugar. Toda segunda-feira tinha reunião do Cebes (aí já era no Sindicato dos Médicos,
na Avenida Churchill). Eu não consigo pensar a minha formação política, e até minha
formação como sanitarista, sem pensar no Cebes. O Cebes foi uma escola fundamental.
Depois, é claro, nós saímos da luta política e da luta pela hegemonia e entramos no
Estado, com a Nova República, e aí foi outra história, outra trajetória, mas eu nunca perdi
os meus vínculos e sempre participei dos Conselhos do Cebes. Fico feliz de o Cebes estar
nesse processo de refundação, de estar repensando o seu papel, o seu espaço.
Cebes – Contando que o Cebes já tem 30 anos, já está balzaquiano e com toda essa
importância histórica, ainda há alguma esperança de possibilidade de papéis novos, de
cumprir um papel importante; não só o Cebes, mas outras entidades na área da saúde
coletiva? Qual o papel que nos é reservado?
José Gomes Temporão – O ponto de maior fragilidade do movimento da Reforma Sanitária
é a luta político-ideológica na mídia. Aí, definitivamente, nós nunca investimos, talvez
porque é difícil falar para a sociedade. Acho que fomos muito competentes para falar
internamente, entretanto, eu diria que não chegamos a conseguir hegemonia junto aos
médicos, por exemplo. É um grande trabalho a ser realizado, mas o que se vê no Brasil,
na realidade, é uma grande arena onde as grandes propostas, as grandes políticas e as
ideologias se colocam em confronto e é onde perdemos espaço. Se avaliarmos todas
as estratégias midiáticas das indústrias – não estou falando só das indústrias da Saúde,
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especialmente a farmacêutica – mas da indústria de alimentação, de bebida, do cigarro, nós
conseguimos uma grande vitória no Brasil com a proibição de tais propagandas. Inclusive
os resultados práticos estão acontecendo, mas também com toda a propaganda que vem
do setor suplementar. Se pegarmos os conteúdos dessas estratégias comunicacionais,
que se espalham pela mídia através de revistas, jornais e outros meios, elas passam uma
determinada visão da sociedade, da medicina e da saúde bastante específica que eu diria
que, em grande parte, se confronta com a nossa visão do que deva ser a saúde, do que
devam ser a medicina e a saúde pública no País. Eu avalio que uma das coisas mais
interessantes desses meus três primeiros meses de gestão foi ter colocado uma série de
questões muito polêmicas na mídia. Mas acho que precisamos de uma estratégia. O Cebes
precisa de uma estratégia mais consistente de falar para a sociedade. Vejo, constantemente,
nos jornais alguém falando que há um caos na saúde. Aí, quando você vai ver quem é que
faz essa avaliação, são pessoas que não usam o sistema estadual de saúde. Temos estudos
de base do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (Proesf ), Saúde da
Família, que mostram que nas regiões norte e nordeste dos municípios cobertos pelo
Proesf a Saúde apresenta um índice de satisfação de 85%. Quando se compara com o grau
de satisfação dos usuários do setor suplementar, o grau de satisfação é comparável. Então,
na realidade, o que temos hoje é um grande movimento político, que foi o nosso grande
mérito. Um movimento suprapartidário, de colocar na Constituição que a Saúde é direito
de todos e dever do Estado. O Cebes deve continuar cumprindo o seu papel de aglutinar
o pensamento inovador no campo da saúde, de ser a entidade que vai estar, através de
uma linha de publicações, disseminando esse conhecimento, essa análise crítica, para a
sociedade. Precisamos entrar um pouco mais na luta político-ideológica da sociedade
como um todo. Inclusive hoje, por exemplo, o movimento sindical de todas as áreas
tem como um dos primeiros pleitos de acordo coletivo de trabalho o plano de saúde. O
próprio governo estabelece que os funcionários públicos tenham plano de saúde. Imagino
que o plano de saúde do funcionalismo público deveria ser o SUS. O Cebes pode ter um
papel muito interessante e inovar também, tornando-se assim o nosso arauto, o nosso
carro-chefe, a nossa força no sentido de propor para a sociedade brasileira uma grande
discussão sobre o que é Saúde, qual o espaço da Saúde no processo de desenvolvimento
e de consolidação da democracia brasileira e das políticas sociais no Brasil.
Cebes – Muita coisa mudou de quando formamos o projeto da Reforma Sanitária. A
própria conjuntura política mudou. De quais valores fundamentais daquela época você
acha que não dá para abrir mão e que ainda são os que te guiam?
José Gomes Temporão – Nos anos 70, exatamente quando a saúde foi contaminada
possivelmente por um conjunto de saberes e conhecimentos que vem do campo das
ciências sociais, da economia, filosofia, da antropologia, enfim, nós trabalhávamos muito
aquele conceito da determinação social, dos determinantes sociais. O olhar era muito
mais político sobre a maneira que uma determinada sociedade produz e reproduz as
condições de saúde e doença e o que está por trás desse processo. Penso que durante
essa trajetória, até pelo fato de que a grande tarefa era a construção da estrutura do SUS,
nós migramos para uma preocupação mais operacional ou mais instrumentalizadora.
Temos que formar gestores, formar gente que pensa, que organize os serviços. Acho
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que o resgate desse princípio fundamental de compreender a Saúde como um espaço
importantíssimo de pensar, refletir e criticar a estrutura da sociedade, a maneira
como essa sociedade vive, para onde caminha, o que está por baixo do conjunto de
determinações e sobredeterminações, o que cria injustiça, riqueza, conhecimento, miséria,
dor, desigualdade, iniquidade, preconceito. É fundamental trazermos isso de volta, claro
que numa outra dimensão. Colocar a questão da intersetorialidade, políticas integradas
de governo, a questão da transversalidade. Temos, hoje, instrumentos que não tínhamos
naquela época; inclusive comunicacionais. Outros pontos centrais da reforma, que era
a questão da democratização e do controle social, da participação da sociedade na
formulação da gestão das políticas, a questão da universalidade, da equidade, do direito
à Saúde como um bem essencial, elas continuam absolutamente valiosas, hiperatuais.
Elas não perderam, de maneira nenhuma, sua atualidade e validade. Aquela agenda
que construímos num outro contexto, nós avançamos, mas o Brasil mudou muito nesse
período, uma mudança brutal. Porém, continua com os mesmos problemas estruturais
daquela época: desigualdade, injustiça; portanto, a nossa agenda continua hiperatual. Eu
diria que se colocassem a agenda do Cebes dos anos 70 na minha frente, hoje, eu a
assinaria de novo, sem medo nenhum de errar.
Cebes – Temporão, minha pergunta é menos sobre as alianças e mais sobre o que você
falava dos valores, da reforma que estariam presentes ainda. Uma ideia importante para
institucionalizar isso foi a da seguridade social. Você diria que essa ideia da seguridade,
como colocada na Constituição, é ainda atual ou precisaria ser repensada, redefinida?
José Gomes Temporão – Acho que ela é atualíssima! Aliás, estamos discutindo a
regulamentação da Emenda 29. Temos nos debruçado muito sobre a questão da análise
do orçamento setorial e a constatação da perda dessa visão mais orgânica da política
social. Infelizmente não avançamos nesse sentido! O que aconteceu foi exatamente uma
fragmentação desse processo, inclusive do ponto de vista do que tínhamos colocado na
Constituição. Estávamos fazendo um cálculo quando houve a interrupção do processo
de repasse e recursos da Previdência Social para o financiamento da Saúde, que passou
a ser custeada por recursos do Tesouro. O que se teve foi uma perda real de recursos,
que depois Adib Jatene tentou recompor através da proposta de CPMF que, enfim, não
conseguiu, no ano passado. Para ter uma ideia, 40% dos recursos arrecadados com a
CPMF foram destinados à área da Saúde. O ex-ministro José Serra, com a Emenda 29,
fez uma nova tentativa de pelo menos garantir os pisos constitucionais que cobrissem os
gastos em Saúde, mas o fato é que hoje temos o subfinanciamento, um assunto bastante
importante.
Cebes – Toda essa construção da seguridade social vem da ideia de que não pode ser só
saúde. Você já retomou isso de alguma maneira no seu discurso. Quais são as alianças
necessárias para, por exemplo, inibir, proibir a propaganda de cigarro, bebidas alcoólicas
e alimentos que são nocivos à saúde?
José Gomes Temporão – Um primeiro movimento, assim, bastante evidente foi procurar
a Frente Parlamentar de Saúde para me colocar ao lado dela na questão da discussão do
financiamento, que é absolutamente fundamental para a questão. Temos que regulamentar
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a Emenda 29. A proposta que apresentei constituía em ampliar muito os recursos federais
nos gastos setoriais, porque nos anos 70, 80, o gasto federal ficava em torno de 70% a
80%. Agora houve uma redução e aumentou muito o gasto municipal e estadual. Hoje,
o gasto federal é metade do gasto setorial, público. A ideia era acoplar esse plano que
foi desenvolvido para que pudéssemos discutir junto à Presidência e dizer: “Para eu poder
desenvolver esse conjunto de políticas e obter estes resultados – e aí a novidade é a seguinte:
resultados não são apenas do ponto de vista epidemiológico, com redução de doenças, ampliação de
coberturas, mas também resultados como criação de emprego, recolhimento de impostos, produção
de riqueza e conhecimento – para isso, eu preciso disso!”. Quanto às alianças, tem toda uma
discussão complicada em relação ao Parlamento. Todos os interesses estão explicitados
lá. A questão do planejamento familiar e aborto, por exemplo, é uma área de conflitos,
de alianças e de contendas; a judicialização dos medicamentos excepcionais também
gera um debate muito forte. Estou trabalhando na perspectiva de protocolos e propondo
inclusive a criação de uma câmara em que as sociedades médicas e as que representam os
pacientes portadores de patologias tenham assento e total acesso às informações, além de
poderem participar do processo de incorporação tecnológica. Seria uma novidade; mas
por outro lado, uma parte do Senado acolhe a visão de que ‘toda e qualquer demanda
dos pacientes portadores tem que ser atendida’. Eu discordo radicalmente, até porque por
trás desse interesse tem indústria, tem muitas variantes. Acredito que o Parlamento vai
ser eco de alguns debates importantes sobre a questão do aborto, dos medicamentos de
alto custo, sobre a questão, por exemplo, da propaganda de bebida. Planejamento familiar
e aborto levantam uma rede de entidades e de forças que estavam adormecidas, como
o movimento feminista, com suas múltiplas visões e divisões internas. O licenciamento
compulsório traz de volta toda a questão das ONGs no campo da Aids, mas, mais do
que isso, recoloca a questão da falência da política de proteção patentária no sentido
das sociedades dos países pobres e em desenvolvimento terem acesso ao conhecimento
gerado pelo desenvolvimento humano e da ciência. Um exemplo prático, sem entrar no
mérito da questão, é a vacina do HPV. Para incluir essa vacina no calendário brasileiro,
o custo é de um bilhão e oitocentos mil, uma única vacina. É o preço que o detentor
da patente, hoje, coloca. Acho que o espaço onde, evidentemente, temos que trabalhar
com mais determinação e mais qualidade é o Conselho Nacional de Saúde. Voltando
um pouquinho atrás, também fiz um movimento especificamente focado nos médicos.
E temos ainda a questão sindical. São dois espaços importantes que a gente tem que
trabalhar com uma política mais estruturada. Tanto o Conselho quanto os sindicatos
são espaços privilegiados de fazer política, de construir consenso e do próprio ministro
estar sendo apoiado ou criticado nas iniciativas que esses movimentos considerarem
adequadas ou inadequadas.
Cebes – Temporão, eu queria voltar à questão do financiamento, que de fato é extremamente
importante. Ninguém discute a necessidade do aumento do financiamento da Saúde
(talvez alguns economistas ortodoxos, que não reconhecem isso, mas as evidências, com
base de comparação internacional são bastante claras nesse sentido). Você estava falando
de seu empenho na busca da regulamentação da Emenda 29. Você considera que esse
aporte de recursos seria suficiente para, de fato, se alcançar uma melhoria na qualidade
dos serviços e do acesso universal da população ao SUS? Como é que você vê esse passo
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na regulamentação da Emenda e a importância disso no processo de consolidação do
SUS?
José Gomes Temporão – É interessante essa análise porque normalmente, quando se faz
a discussão sobre financiamento setorial, são utilizadas comparações internacionais. Por
exemplo: Canadá gasta, sei lá, mil e não sei quantos dólares per capita; Portugal gasta mil
e quinhentos euros per capita; Espanha mais ou menos isso; já os Estados Unidos gastam
uma montoeira de dinheiro, algo em torno de cinco mil dólares. Quer dizer, metade do
consumo de medicamentos produzidos no mundo se dá nos Estados Unidos. Quer dizer,
essa comparação é perigosa. Ela pode ser importante politicamente, porque mostra uma
distância brutal, mas o nosso espelho não pode ser um gasto de uma sociedade brutalmente
medicalizada, onde interesses privados se colocam de maneira muito clara e a questão de
construção de preços no setor é completamente distorcida. Temos que buscar um padrão
de financiamento que dê conta de um modelo que atenda o que a Reforma Sanitária
quer, aí é outro papo. É evidente que o dinheiro que temos hoje não dá conta. O Banco
Mundial lançou, recentemente, um relatório bastante interessante que mostra como o
sistema é ineficiente. Não temos um indicador que nos mostre o problema real. Mas vou
dar um exemplo bem claro: hoje, grande parte das entidades e dos hospitais filantrópicos
credenciados pelo SUS não têm escala para funcionar como hospital. Eles não operam
num padrão de custo-efetividade que lhes permitam ter um desempenho razoável, porque
não são hospitais; eu diria, eles poderiam ser transformados em policlínicas ou Unidades
de Apoio à Saúde da Família. Por outro lado, os hospitais que têm característica regional
e que são fundamentais para a atenção estão subfinanciados; e aí você entra onde? Você
entra nas Forças que mantêm esses hospitais pequenos credenciados e operando em
padrões de ineficiência, que são forças estritamente locais e paroquiais, mas que estão
representadas no Congresso e pressionam o ministro. Então, no meu plano, nós estamos
trabalhando em novas modalidades de arranjos organizacionais que permitam que a
rede de serviço de saúde opere em bases de eficiência mais adequadas. Esse mix, por
exemplo, traria mais dinheiro para a Saúde, sim, mas mais dinheiro para quê? Para jogar
de novo na alta complexidade ou para qualificar definitivamente o PSF como estratégia
de orientação e como porta de entrada única do sistema? E aí, tenho que realmente ter
uma porta de entrada muito qualificada porque senão a população, principalmente a
população das regiões metropolitanas, não vai aceitar.
Cebes – A ideia é fazer essa porta obrigatória ou não?
José Gomes Temporão – Nós estamos discutindo isso à medida que o PSF está começando
a entrar no contexto metropolitano. Tirando Belo Horizonte, que tem 500 equipes e que
mudou radicalmente o padrão de funcionamento, temos o Odorico Monteiro em Fortaleza
começando a estender o programa. No Rio não tem praticamente nada e em São Paulo
tem alguma coisa. Mas são contextos diferentes, porque são espaços culturais distintos,
inclusive sobre a maneira como a população percebe a utilização dos serviços. Então, se
não for de muita qualidade – e aí temos que discutir o que é essa qualidade: resolutividade,
acolhimento, conforto, salário para os profissionais – como é que vou exigir que o cidadão,
um médico, um enfermeiro ou um fisioterapeuta se dedique, de fato, a esse projeto, se ele
não tiver um salário competitivo? Aí eu te digo o seguinte: o que estamos propondo seria
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alentador, quer dizer, sairíamos de um gasto anual que esse ano será de 80 bilhões, para algo
em torno de 120 bi. São recursos substantivos que poderiam dar uma outra conformação
a essa questão do financiamento. Não dá para discutir a questão do financiamento sem
repensar as modalidades de financiamento, remuneração dos prestadores. Por onde vou
o pessoal fala: “E a tabela do SUS”, eu digo: “Eu não discuto tabela, eu sou contra tabela e não
quero discutir tabela. Quero discutir novas modalidades, orçamentação global, contratualização
e resultados”. A tabela é uma armadilha, porque ela é uma distorção histórica e joga um
dinheiro que não se sabe o que vai acontecer com esse recurso.
Cebes – Dentro desse mesmo contexto, você podia adiantar um pouquinho mais o que
está dentro desse plano, inclusive na questão dos investimentos. Sabemos que temos uma
dependência externa muito grande na questão dos medicamentos. A indústria nacional
tem uma dificuldade de alavancar, assim como na área de pesquisa. O que o Ministério
está pensando, quem sabe a médio prazo, para resolver essa questão?
José Gomes Temporão – Essa dinâmica setorial é tão complicada que a tendência,
normalmente, é o Ministério, o ministro, o governo, acabar virando, de uma certa forma,
prisioneiro de alguns paradigmas. A ideia, e também a minha preocupação, desde o
início, era como formularmos uma proposta que fosse abrangente o suficiente para que
pudesse se enganchar na questão dos determinantes sociais. Uma primeira dimensão é
a dimensão da determinação social, da intersetorialidade e da promoção, que é muito
simples, mas o que tem de prático num curto prazo é que o presidente Lula, hoje, está
lançando o PAC em saneamento e que vamos gastar 40 bilhões de reais, em 4 anos, em
água e esgoto. Isso vai ter um impacto brutal! O outro espaço interessantíssimo é a minha
conversa com Fernando Haddad, ministro da Educação, para detalhar como é que posso
aproximar o mundo da escola do mundo da saúde na perspectiva da promoção e da
atenção, mas principalmente da promoção. Eu também colocaria aí todas as questões
relativas às relações entre saúde e cultura, saúde e esporte, saúde e habitação, saúde e
justiça, inclusive o ministro Tarso já está inovando numa série de coisas e tem uma agenda
comum que estamos construindo juntos. Então, eu daria destaque a essa dimensão.
Temos que trabalhar a questão do álcool, uma questão que me preocupa muito porque
há uma grande tolerância da sociedade brasileira à venda de álcool para menores, ao
consumo abusivo e o dirigir embriagado. Temos outras questões, como o planejamento
familiar, aleitamento materno, parto normal e num contexto mais abrangente a questão da
atividade física e alimentação, que também entrariam na agenda da saúde. Dentro de um
contexto mais amplo temos outras interfaces, mas eu destacaria Saúde e Educação, Saúde
e Escola como um campo privilegiado que podemos avançar. Outra questão fundamental
é a da atenção. As pessoas querem ser atendidas com qualidade e resolutividade. Outro
dia, também nesse debate, o pessoal reclamou: “Meu tio esperou quatro meses para fazer uma
cirurgia de hérnia inguinal”, eu falei: “Esperou pouco! Na Inglaterra se espera oito meses”. Mas
por que na Inglaterra o cidadão espera oito meses? Por dois motivos: primeiro, porque a
qualidade da porta de entrada é excepcional; ele é muito bem atendido com resolutividade;
faz todos os exames e segundo, o que o inglês percebe no seu sistema é um bem que foi
construído através de gerações e um direito fundamental: uma gestão profissional. Bom,
hoje, o impacto importante nas populações de mais baixa renda é o desembolso direto
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para compra de medicamentos. Aí temos a estratégia da farmácia popular e por trás
também tem toda uma visão da assistência farmacêutica, a política de fracionamento.
A questão do PSF central dentro da dimensão da atenção e da estruturação das redes
integradas de média e alta complexidade, em que já avançamos muito do ponto de vista
normativo, mas falta avançar do ponto de vista prático, de operação dessas redes, usando
a contratualização como uma estratégia, orçamentação global e contratualização como
uma estratégia horizontal. A terceira dimensão é a da gestão. Aí entra a proposta de novo
paradigma para a administração pública através das fundações estatais. Na gestão pode
entrar a questão do controle social e uma série de outras questões. A quarta dimensão é
a Comunicação e a informação, que é fundamental para ter sucesso em qualquer política
estruturada. Em gestão de pessoas temos a questão de política salarial, condições de
trabalho, política de humanização voltada para os profissionais e para a atenção. E a
última dimensão é a do complexo produtivo, que seria a grande novidade, digamos assim,
nesse arranjo do poder de compra do Estado com política industrial, ciência e tecnologia,
BNDES e a indústria focada na ampliação da autonomia da nação na produção de bens
e serviços. Essa é a grande proposta.
Cebes – Há pouco você falava que rejeita a ideia de caos na Saúde e situa a questão da
satisfação que as pesquisas apontam no SUS e nos deu o exemplo do sistema de saúde
inglês. No caso brasileiro, temos uma população que usa o SUS satisfeita, mas que quer
comprar plano de saúde alegando maior acesso e agilidade aos serviços que pelo SUS
há um tempo muito longo de espera. De fato o SUS tem um problema grave de acesso?
Essa dificuldade para agendar uma consulta, marcar o exame, fazer a cirurgia, conseguir
um medicamento, enfim, esse é um problema importante hoje ou não? Se, de fato, é um
problema, como que o Ministério enfrenta essa questão de forma específica? Há uma
política de expansão do acesso, de universalização e minimização desses problemas pelo
menos nas áreas de atenção básica e média complexidade?
José Gomes Temporão – É evidente que temos problemas de acesso. Temos, por exemplo,
alguns problemas de acesso nas regiões Norte e Nordeste também por falta de oferta.
Estive no Acre, inaugurando um centro de tratamento de câncer em Rio Branco. Até
a inauguração desse centro, todos os pacientes com câncer tinham que ser tratados
em outro Estado; imagina o transtorno e o custo? Inauguramos esse centro no mesmo
padrão do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aqui no Rio de Janeiro. O problema é que
nessas localidades, onde se tem dificuldades de acesso por conta da oferta – eu diria até
inexistência de oferta, de especialistas - para ampliar essa oferta precisamos de muito
dinheiro, de recursos financeiros adicionais, porque com o recurso que temos hoje é
inviável. Precisamos de estratégias diferenciadas e o Ministério da Saúde tem, hoje, uma
organização interna inadequada para novos desafios no Brasil. Temos um monte de gente
carimbando, despachando, controlando, normatizando e fiscalizando e a quantidade
de processos e controles que se tem no Ministério inviabiliza que as pessoas tenham
coragem de assinar novos processos. Trabalhamos, hoje, em meio a uma burocracia
temerosa, insegura, mal remunerada sem vínculo contratual. A maior parte das pessoas
que trabalham no Ministério é contratada por projetos de organizações internacionais.
Acho que temos um problema de acesso, sim, principalmente na média complexidade.
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Por exemplo: acesso a exames de urologia, ultrassonografia, radiologia, além de acesso a
algumas especialidades como otorrino, neurologia, fisioterapia, reabilitação. Hoje, temos
acesso mais rápido a um transplante de fígado ou de medula óssea do que o procedimento
de média complexidade. O subfinanciamento é um fator muito forte na área da Saúde.
Quanto à avaliação da qualidade, temos uma situação singular no Brasil que é a seguinte:
as pessoas que usam um convênio médico normalmente avaliam o SUS pior do que ele
realmente é e não entendem que também são usuárias do SUS quando levam o filho
para ser vacinado, quando compram um medicamento genérico na farmácia. Ou seja,
enfrentamos uma luta político- ideológica e comunicacional forte.
Cebes – Quando são atendidas pelo mesmo médico que também atende no plano de
saúde
José Gomes Temporão – Quando contraem Aids e são tratadas no SUS. Quando têm
acesso aos medicamentos de alto custo do Ministério da Saúde e/ou quando precisam de
transplante de órgãos (99% dos transplantes de órgão sólidos são feitos pelo SUS). Então,
as pessoas não sabem ou não têm conhecimento do que é o SUS. Quando eu estava no
Inca, uma senhora foi me agradecer, maravilhada com os serviços e me disse: “Isso aqui é
uma maravilha, que pena que não é do SUS!”. Então perguntei a ela: “Não é do SUS?”. Depois
de uns instantes ela respondeu, meio surpresa: “Esse hospital é do SUS? Eu não sabia!”.
Ou seja, a medicina privada e a sua hotelaria, o seu acesso ao que é socialmente mais
valorizado, contamina a sociedade como um todo. Então, temos, sim, pessoas muito bem
atendidas em alguns municípios pequenos e médios do Brasil, mas isso não é valorizado.
Além dos dados que tenho, que são impactantes, no semiárido conseguimos, em 5 anos,
reduzir pela metade as internações por desnutrição; uma brutal redução de internação,
por exemplo, de insuficiência cardíaca. Quer dizer, o PSF está começando a dar resultados
e agora sabemos que as demandas e as necessidades de Saúde, quando se defrontam com
o que temos para oferecer, geram sempre mais cobrança e mais demanda.
Cebes – Dentro dessa questão da melhoria do acesso e da qualidade, vemos como é
importante a concretização dos sistemas regionais, um pacto federativo com um gestor
nacional, o Ministério, os gestores estaduais e os gestores municipais na realização do
sistema como um todo. O que fazer para que se tenha mais integração nesse sistema e
menos disputa pelo poder que é uma coisa que acaba acontecendo e atrapalhando um
pouco a centralidade do usuário cidadão?
José Gomes Temporão – Acho que o Rio é o melhor exemplo dessa falta de sintonia. Por
questões históricas temos uma grande rede federal, estadual e municipal e também as
disputas, os conflitos, as culturas institucionais que na realidade nunca permitiram que essa
rede operasse. Estamos avançando bastante na integração com o Estado, mas devagar na
integração com o município. É impossível imaginar uma realidade em que essa questão
das disputas políticas não interfira no processo. Acredito que o que estava faltando e que
o pacto está conseguindo avançar, foi definir prioridades de Saúde pela primeira vez para
os três níveis de governo. Ele avançou quando propôs uma repolitização da Saúde no
pacto em defesa do SUS. Avançou no pacto de gestão. Ninguém percebeu ainda, mas
saímos de 130 modalidades de repasses para cinco blocos de financiamento, que agora

Cebes 40 anos: Memória do Futuro

78

Anos de Viagem

79

finalmente estão operando; quer dizer, o gestor recebe só cinco, de repente quem sabe
a gente avança para ter um repasse global em cima de um planejamento integrado do
Estado, de metas estaduais e de contratualização entre o Ministério da Saúde, estados e
municípios, que seria, digamos, o grande desenho. O que está faltando agora no pacto
é sair um pouco mais do campo das intenções para o campo da responsabilização, da
contratualização, da cobrança e de que a sociedade tenha conhecimento disso.
Cebes – Há pouco você falava da questão da necessidade de acompanhar esse empenho
na conquista de maiores recursos para a Saúde e da necessidade de também se trabalhar
no sentido na melhoria do gasto público. Que outras medidas estão sendo pensadas
para se evitar o mau uso dos recursos e a corrupção na área da saúde? A questão da
transparência na gestão, da disponibilidade dessas informações para a sociedade, como é
que isso está sendo trabalhado por você e por sua equipe?
José Gomes Temporão – Essa é uma coisa complexa porque envolve toda a macro e
microestrutura da administração pública, com todos os seus conjuntos de procedimentos.
É um emaranhado de normas e regulamentos, onde as pessoas que estão mal-intencionadas
e querem usar o recurso público para enriquecer ou para fazer alguma coisa, acabam se
utilizando disso. Tenho dito que a primeira arma que se deve usar para enfrentar essa
situação é ter primeiro uma equipe no Ministério que seja muito profissional e respeitada
pelos funcionários. Que os funcionários percebam que há um Ministro sério; voltado com
muita seriedade para o gasto público; eficiente e ético; mas também que trabalha com uma
equipe que está totalmente focada e voltada e tem esse mesmo perfil. Segundo, mudar
um padrão de funcionamento do Ministério, que é aquela velha questão da fragmentação
interna, da falta de um senso de equipe, da pouca clareza de quais são as instâncias de
decisão com pouco processo participativo para dentro das máquinas de cada secretaria.
Priorizar a situação de colegiados em cada secretaria com representação dos funcionários
e mudar radicalmente a comunicação social interna para que eles consigam, através da
internet, saber o que está acontecendo. Hoje, quando ligam o computador, aparece uma
tela com o que está acontecendo no Ministério. Outro ponto interessante, que não é do
Ministério, mas do governo, refere-se à qualificação e ao aperfeiçoamento dos mecanismos
de controle dos gastos públicos. O governo tem um instrumento muito interessante que
tenho visto pela internet que é o ‘Contas abertas’. É uma fiscalização que permite saber até
que um ex-senador vai ter o tratamento dentário custeado pelo Tesouro no valor de R$ 40
mil reais. O último ponto que você colocou, que eu concordo contigo, é pensar em tornar
mais transparentes os gastos em saúde. Para onde o dinheiro está indo, com que destinação,
para que sociedade... O Conselho é um espaço importantíssimo para isso, pois permite
trabalhar essa questão de maneira mais consistente.
Cebes – Aprofundando nesse tema da gestão, gostaríamos de levantar questões sobre
coisas que já foram anunciadas, como por exemplo, o problema da própria estrutura do
Ministério, dos funcionários públicos do Ministério; a questão de corrupção que já foi
colocada; a questão de resultados, desempenho, papel do Ministério, se é mais regulação,
fiscalização. O que pode ser melhorado para reduzir a corrupção na saúde?
José Gomes Temporão – Essa coisa do ‘pregão eletrônico’, muito utilizado pelo Ministério
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da Saúde, é uma maneira de garantir que mais empresas participem e consequentemente
haja mais transparência nos processos. Isso não elimina a possibilidade de acerto entre
os concorrentes, mas é evidente que à medida que vai se introduzindo esses mecanismos
que permitem que a sociedade, as entidades, as ONGs e outras representações possam
vasculhar, criticamente, todos esses processos, isso promove sustentabilidade e
transparência ao sistema. Levei para o Ministério da Saúde uma secretária executiva
(primeira mulher secretária executiva do Ministério), a Márcia Bassit, uma pessoa muito
qualificada e já pedi que ela revisse todos os procedimentos internos, os fluxos, inclusive
no sentido de desburocratizar. A revisão dos fluxos internos permite estabelecer e resgatar
a profissionalização dos funcionários, ter um sistema mais moderno e democrático de
gestão interna, além da unificação do Ministério. Ou seja, o Ministério deixa de ser um
conjunto fragmentado de secretarias, para ser um organismo, o que é um grande desafio.
E desafios sempre estiveram na minha agenda.
Cebes – Quando vemos reportagens na TV mostrando condições desumanas de
atendimento, longas filas de espera por atendimento, exames, cirurgias, alguém pode ser
responsabilizado?
José Gomes Temporão – O Ministério tem o Departamento Nacional de Auditoria do
Sistema Único de Saúde (Denasus), que é o departamento de auditoria que avalia o que
aconteceu, abre um processo e dá encaminhamento nesse processo para que todos os
envolvidos possam se defender; por que não pensar numa lei de responsabilidade social
que envolva a seguridade, a educação, a saúde, a assistência social, de maneira que garanta
o uso adequado e transparente dos recursos públicos e que ofereça resultados mensuráveis,
perceptíveis? Muitas vezes, por exemplo, o gestor local não opera adequadamente porque
a Secretaria da Fazenda não criou o fundo ou não permite que o recurso flua para o
fundo. Numa lei como essa o secretário da fazenda seria responsabilizado solidariamente.
Cebes – Tem coisas que não são estritamente legais, não é? A responsabilização por
resultados, que era o que você falava da gestão, pode resolver vários problemas sem
judicializar ainda mais essa área...
José Gomes Temporão – Mas para isso a população tem que se apropriar do projeto.
Como é que podemos mostrar para a sociedade quais são os grandes desafios da saúde
no Brasil? Listar 40 doenças ou as 30 mais graves? Isso não tem o menor sentido! Pegar as
dez grandes questões, altamente relevantes e que têm um impacto fundamental no sistema
de Saúde e mostrar para a sociedade que essas são as nossas metas, que pretendemos
enfrentá-las de tal maneira e assim informá-la periodicamente do que está acontecendo?
Talvez mudasse um pouco a situação, mas, na verdade, a gente nunca se preocupou com
isso como deveria.
Cebes – Dada a heterogeneidade do Brasil, quer dizer essas dez ou vinte questões, elas
não precisam também ganhar uma colocação regional? A necessidade da Amazônia não
é a mesma da necessidade de São Paulo, por exemplo...
José Gomes Temporão – Sim! Elas poderiam ter uma âncora regional.
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Cebes – Essa ideia da articulação da política nacional com as regiões de saúde, que se
traduz em metas e compromissos a nível das regiões, tem a ver com o MUS (Ministério
Único da Saúde), não é? Entre os sanitaristas fala-se que conquistamos o SUS, mas ainda
não conquistamos esse Ministério que você aponta, corajosamente, com necessidade de
renovação, novas competências, e que nas suas diferentes competências consiga formular
uma política nacional e consiga traduzir essa política nacional em bases regionais. Que
toda essa estrutura, as equipes do Ministério, consiga pensar articuladamente com base
nas regiões, mas também nacionalmente.
José Gomes Temporão – Você tem razão: pensar nacionalmente, mas atuar regionalmente,
localmente. Eu acho que é por aí. Hoje, o modelo está totalmente invertido e temos que
recolocá-lo de maneira adequada.
Cebes – Você tem uma nova proposta, um novo modelo organizacional do SUS e da
nova estrutura do Ministério?
José Gomes Temporão – Estamos trabalhando no nosso planejamento interno e esse é
um dos pontos importantes a ser enfrentado. Estamos mudando a nossa capacidade de
governança interna, os espaços de pactuação e de construção de consensos e decisão.
Cebes – Isso esbarra no que você mesmo falou, que os funcionários não são do
Ministério, mas de projetos e o governo, aparentemente, não tem nenhum projeto para o
funcionalismo público até hoje...
José Gomes Temporão – Não! Existe um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que obriga
o governo a substituir esses funcionários num determinado prazo. O Ministério do
Planejamento é obrigado a abrir um concurso público. Esse é outro problema: concurso
público de que carreira? Se for na carreira de Seguridade Social, eu vou fechar o Ministério,
porque é inviável. Se for na carreira de gestores é outra questão; é muito mais interessante.
Por isso, estamos trabalhando para que seja na carreira de gestores públicos que iriam
agregar perfis muito interessantes e novos quadros dentro do Ministério.
Cebes – Você está conseguindo, de alguma maneira, transformar ou reduzir essas pressões
para torná-las mais virtuosas no sentido da observância e da competência técnica dos
ocupantes dos cargos no Ministério?
José Gomes Temporão – Eu consegui montar um secretariado. Não houve nenhuma
indicação a não ser a indicação do ministro. Dentro das próprias secretarias as indicações
dos diretores estão seguindo o mesmo ritmo. Houve, sim, uma indicação política na
Funasa, do PMDB, que foi chamado a trabalhar nessa perspectiva do Ministério Único
da Saúde, sendo monitorado e avaliado pelo ministro em relação ao seu desempenho.
Tenho discutido muito sobre isso com os deputados que me procuram para fazer
indicações políticas. Temos também a questão dos hospitais do Rio, que gera muita
pressão pela nomeação do diretor. Tenho dito o seguinte: “Os hospitais nunca estiveram
tão bem!”. É evidente que melhorou de dois anos para cá, como resultado do trabalho
que estamos fazendo na SAS, o padrão dos hospitais. Entra no Hospital da Lagoa hoje e
compara com dois anos atrás; entra no Hospital dos Servidores, do Andaraí, com todas
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as dificuldades... Para que eu vou trocar o diretor, se ele está fazendo um bom trabalho;
qual o sentido disso? Aí, entramos naquela questão de que não podemos ficar mais nesse
modelo de gestão da administração pública. Temos que caminhar para um modelo novo,
profissional, que é a proposta das fundações estatais, que vai dar uma grande discussão.
Cebes – Sobre as Fundações, essa proposta que você anunciou está gerando grande
polêmica. Retomando sua fala a respeito da necessidade de abrir um debate no plano
político-ideológico, a impressão que fica é a de que essa polêmica está presente, porque
na verdade, a sociedade brasileira hoje lida com uma certa ambiguidade em relação ao
estado da administração pública. Ela quer mais e melhores serviços públicos e reclama
quando se fala em mudança dessa administração pública, por exemplo, um melhor
pagamento aos funcionários públicos. Veja a reação da imprensa, de modo geral, a
questão do reajuste salarial dos cargos de confiança. Há, então, um descompasso entre a
expectativa de mais serviços públicos, melhores serviços públicos, (reclama-se da escola
pública, do hospital...), mas não procura entender que, para que isso aconteça, é preciso
uma gestão profissionalizada e consequentemente melhor remunerada. Como que você
pensa, frente aos últimos embates no próprio Conselho Nacional de Saúde, em levar
adiante esse projeto de renovação da administração pública, da administração hospitalar
como o modelo de fundação estatal?
José Gomes Temporão – Nós todos concordamos que o Sistema Único de Saúde é, na
realidade, uma profunda reforma do Estado. Acontece que temos uma fragilidade em nossa
agenda que é nunca ter tratado a dimensão da gestão como uma dimensão estratégica.
Como que podemos organizar o conjunto de instituições e de serviços para que ele possa
operar em bases mais adequadas? Isso vinha me preocupando até pela minha experiência
como diretor do Inca. Como o Inca tem uma fundação de apoio privada muito importante,
responsável por mais da metade da mão de obra da instituição, me via o tempo todo
discutindo e sendo acionado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas; quer
dizer... Como é que saio dessa coisa? De um lado, administração direta com um conjunto
de normas que inviabiliza o padrão de eficiência; do outro lado, uma série de modelos,
digamos assim, mais voltados para o mercado, como as organizações sociais e as fundações
privadas de apoio, que também estão sendo questionadas do ponto de vista legal. Aí surge
a ideia, inclusive com forte apoio da Ensp, que nos assessorou nesse trabalho junto com
o Ministério do Planejamento, sobre a retomada de um novo modelo dentro do Estado.
Assim, abrimos mão de qualquer outro modelo, dentro do Estado, mas regido pelo direito
privado, o que significa que as relações contratuais entre esse novo ente e os funcionários se
dão pela CLT; e ele tem uma série de características que lhe permitem operar com base em
contratualização e profissionalização da gestão. Hoje, temos um padrão de gestão dos anos
40, 50 do século passado, com uma nova realidade do que é um hospital, que já rompeu
todos os paradigmas do ponto de vista da ciência médica, da tecnologia, da tecnologia
da informação, dos processos de trabalho em saúde. A administração direta não dá mais
conta disso. Quando apresentamos essa proposta, só o esboçar dessa possibilidade cria
uma grande resistência por atingir questões corporativas, culturais e institucionais. Acredito
que grande parte desse sentimento vai se reverter quando as pessoas souberem do que se
trata. Evidentemente que determinados setores não estarão sensíveis ou dispostos a ouvir,
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porque estarão guiados por uma disputa político-ideológica num outro campo. Quando
ficar claro, por exemplo, que os atuais funcionários estatutários continuarão assim até a sua
aposentadoria, que durante o período em que continuarem trabalhando nesse novo ente
poderão ter seu salário complementado, que essa instituição poderá pagar salários mais
adequados e oferecer condições de trabalho mais adequadas, se tiver um bom desempenho
na execução do orçamento, sobras orçamentárias poderão ser reinvestidas na organização
e até na melhor remuneração dos seus funcionários e uma série de vantagens, a aceitação
tende a ser maior. É evidente que estou preocupado que esse novo ente tenha um Conselho
de Gestão onde funcionários, sociedade e usuários tenham assento. É possível, a partir dessa
proposta, desenhar um ente estatal, flexível, democrático e controlado pela sociedade, que
opera em bases de eficiência muito mais adequadas. Então, o debate está só se iniciando.
É evidente que vamos ter que adotar uma estratégia de comunicação e de formação de
debate com os sindicatos, com as entidades, mas à medida que a proposta fique mais clara,
a sociedade vai perceber que é um avanço.
Cebes – Houve um ato falho de comunicação do Ministério no sentido de que essa
discussão tenha começado pela imprensa, sem convocar os atores políticos para um
debate prévio.
José Gomes Temporão – Acho que houve realmente um erro de comunicação, Sonia!
Essa questão está há dois anos no governo e pressupõe a regulamentação do Artigo
31 da Constituição. Na realidade, regulamentado esse Artigo, abre-se a possibilidade
da apresentação de projeto de lei criando as fundações. Ainda há um longo caminho
a transitar, mas concordo que esse processo poderia ter sido mais trabalhado. Como
envolve muitos Ministérios e uma luta interna dentro do governo, por existirem visões
distintas e diferenciadas, isso acabou se colocando sem um pensamento mais estratégico.
Cebes – Sobre os subsídios públicos desenvolvidos com o financiamento dos planos de
saúde e estabelecimentos privados de saúde, quais são os contratos que podemos ao
mesmo tempo romper, estabelecer, renovar...?
José Gomes Temporão – Essa é uma questão muito complexa. Mas, acredito que podemos
trabalhar algumas coisas olhando para o setor suplementar nas suas interfaces com o
SUS. Quer dizer, por que não pensar na política mais corajosa e mais integradora? Por
exemplo, a questão do ressarcimento tem que ser repensada, pois do jeito que está não
vai haver um ressarcimento justo ao SUS nunca. A questão da portabilidade, que também
é uma questão relevante. Outro ponto discutível é que podemos usar o setor suplementar
como espaço importante para desenvolver as políticas de promoção da Saúde que o
Ministério desenvolve para a população, seja ela usuária do SUS ou de planos de saúde.
Como os serviços são os mesmos, por que não pensar numa rede de serviços integrada,
sem essa fragmentação e separação entre o que é do SUS e o que não é do SUS? Vejo as
entidades privadas como um patrimônio do País, com tecnologias, profissionais, prédios
que estão aqui. Por que não usar essa oferta para atender o SUS?
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DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO
(1948 - 2000) – PRESIDENTE DO CEBES 1982-1983
David Capistrano da Costa Filho (Davizinho),como era chamado, trouxe para a história
da Reforma Sanitária a sua capacidade combativa de militante comunista e suas ideias
visionárias de estadista. Apesar de sua morte precoce, aos 52 anos, teve uma carreira
respeitável que vai da clínica a cargos públicos e eletivos. Foi um dos principais
idealizadores da revista ‘Saúde em Debate’ como um meio de intercâmbio científico e
de discussão do pensamento crítico sanitário. O seu ideal humanista e sua habilidade de
articulador foram fundamentais para a criação do Sistema Único de Saúde. Foi presidente
do Cebes de 1982 a 1983.
A militância política corria em suas veias. Capistrano vinha de uma família tradicional de
integrantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Na sua adolescência, em Recife, sua
cidade natal, participou do movimento secundarista e já nessa época teve decretada a sua
primeira prisão, aos 16 anos.
Com o golpe militar, a família precisou mudar-se para o Rio de Janeiro, onde Davi formou-se
em Medicina, em 1972, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Continuava sempre
presente na linha de frente do movimento estudantil contra a ditadura militar. Foi orador
dos graduandos e em seu discurso ‘Sede de justiça e fome de liberdade’ já preconizava
pontos que marcariam sua trajetória na saúde pública: a defesa da institucionalização da
medicina e o combate à sua privatização e comercialização.
Já formado, em 1974, mudou-se para São Paulo, onde se especializou em pediatria e saúde
pública. Foi aluno de Sergio Arouca, então professor de Medicina Social e Preventiva da
Universidade de Campinas. Logo após, estudou com Kurt Kloetzel, na Faculdade de
Medicina de Jundiaí, que na época era também chefe do Centro de Saúde e Manicômio
Judiciário do município de Franco da Rocha.
Ao mesmo tempo, convertia-se no principal agente da reconstrução do PCB paulista,
chegando a desempenhar a função de secretário político entre 1976 e 1983. Por conta
de suas atividades, Davi Capistrano foi preso e torturado várias vezes. Em 1986, rompeu
com o PCB por discordar de sua linha política contra a ditadura. Passou a integrar os
quadros do Partido dos Trabalhadores, que emergia como o principal instrumento da
classe operária e do povo brasileiro.
O jornalista e amigo Sérgio Gomes compartilhou a cela com ele e outros três presos,
Ubiratan de Paula Santos, Valdir Quadros, Emílio Bonfante de Maria. Sérgio lembrou a
passagem pelo cárcere em entrevista ao jornal eletrônico santista Novo Milênio (2012)1.
Segundo o jornalista, mesmo na prisão, o grupo discutia e elaborava políticas, em especial,
na área da Saúde. Nessa ocasião Davi Capistrano decidiu que quando saísse montaria o
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). “Escrevíamos tudo em papéis de maço de
1

Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/poli1993.htm
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cigarros. O que veio a ser o Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu ali”, contou Sérgio Gomes
à reportagem. “As ideias todas estavam ali e David era referência”, comentou.
Sanitarista e gestor público ocupou o cargo de secretário de Saúde em Bauru (19831985) e em Santos (1989-1992). Como secretário de Saúde de Bauru, realizou a II
Conferência Nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). Este
encontro tornou-se um marco no Movimento da Luta Antimanicomial. Segundo Paulo
Amarante, nessa conferência foi cunhado o slogan ‘Por uma sociedade sem manicômios’
(AMARANTE, 2001). Durante sua gestão em Bauru, Capistrano criou o Núcleo de
Atenção Psicossocial (Naps), uma alternativa à internação psiquiátrica.
Quando David assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, promoveu uma
intervenção na Casa de Saúde Anchieta, hospital psiquiátrico com 200 leitos e uma
superlotação de 500 internos. O fechamento da instituição resultou numa mudança
estrutural da rede assistencial daquele município. Da gestão anterior em outra cidade,
Capistrano trouxe a experiência dos Naps para Santos, permitindo que os internos da
extinta casa de saúde fossem reinseridos na sociedade. Mais tarde, como prefeito da cidade,
seria criada a primeira pensão protegida do País e também uma cooperativa denominada
‘Paratodos’, com atividades de geração de renda para portadores de transtornos mentais.
Ainda em sua gestão em Santos, o município apresentava o mais alto índice de casos de
HIV do Brasil. Ao lado do coordenador do programa municipal de DST/Aids, Fábio
Mesquita, propôs uma medida audaciosa de distribuição de seringas para a população.
A atitude polêmica gerou uma ameaça de prisão pelo Ministério Público paulista. Tal
iniciativa, anos mais tarde, seria encampada como política nacional do Ministério da
Saúde e tornaria o município uma das principais referências mundiais da luta contra a
Aids.
Capistrano também foi precursor das Unidades Básicas de Saúde, criadas em sua gestão
como policlínicas. Entre outras ações pioneiras atribuídas à sua gestão como secretário
de Saúde de Santos destacam-se zerar indicadores de cárie nas crianças de até cinco
anos e criar registros de casos de câncer para traçar uma estratégia de prevenção e
enfrentamento.
Como prefeito de Santos deu prioridade aos problemas habitacionais. Construiu conjuntos
habitacionais em lugar de favelas com verbas municipais. Pensava na reurbanização do
Porto e na criação de áreas de lazer e turismo na região portuária. Depois de deixar a
prefeitura santista, retornou para São Paulo. Passou a desenvolver, junto com o médico
Adib Jatene, o Programa Quali - Saúde da Família.
Capistrano recebeu, em 1998, uma menção honrosa por suas ações no campo da saúde
mental, na cidade de Trieste, na Itália, localidade considerada mundialmente um marco
no processo de transformação do modelo assistencial em Saúde Mental. Ao longo de sua
carreira acumulou sete prêmios internacionais na área da Saúde.
David Capistrano colaborou para a elaboração do texto que deu origem ao capítulo sobre
o SUS na Constituição de 1988. Além de mentor e articulador da criação do Centro
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Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), da revista ‘Saúde em Debate’ e da ‘Coleção
Saúde em Debate’, é o patrono da biblioteca da entidade.
Camaradas de jornada na vida pública o consideram controverso e polêmico, qualidades
que angariaram admiração e também antipatia por suas políticas transformadoras. Em seu
discurso no VI Congresso de Saúde Coletiva (Abrasco), 2000, Salvador, BA, Capistrano
provoca:
Eu sou favorável a uma estratégia de combate. Eu sou favorável a uma estratégia de conflito.
Eu acho que se nós não fizermos confronto, conflito, nós não vamos avançar e mudar nada.
Essa ideia do consenso, de mascarar os conflitos, ela é uma ideia que só serve para a conservação
das coisas como estão.

Desde el inicio de la Reforma Sanitaria, el Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes) ha ocupado un papel muy destacado en la lucha por el derecho a la salud.
Mi experiencia con Cebes ha sido muy intensa durante los últimos años y me han
impresionado particularmente dos cuestiones. Por un lado es muy importante haber
llevado a ‘Saúde em Debate’ a ser una revista de lectura obligada para las/os estudios/
as de las políticas de salud en América Latina con artículos oportunos y críticos. Por el
otro es notable la militancia de Cebes en la lucha por la salud y sus pronunciamientos
y análisis de coyuntura dirigidos al público en general; tarea que en los tiempos que
corren es urgente y prioritaria.
Asa Cristina Laurell – Professora, pesquisadora e atual coordenadora do curso de PósGraduação de Medicina Social na Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco,
na cidade do México.
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FRANCISCO DE ASSIS MACHADO 1
PRESIDENTE DO CEBES 1984-1985
A articulação dos sanitaristas para o Movimento da Reforma Sanitária, como
Presidente do Cebes e minha dedicação total ao PCB
Dois acontecimentos vieram, em junho de 1984, criar novas e amplas oportunidades
para ampliação e reforço de nossas alianças externas. Fui eleito Presidente do Centro
Brasileiro de Estudos de saúde (Cebes) e ingressei oficialmente no Partido Comunista
Brasileiro (PCB), a convite da Celce, que viera como funcionária do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e que era militante histórica do
Partidão.
O Cebes era (e continuou a ser por muito tempo) uma entidade que, mesmo sem
se constituir em uma organização formal e apoiada em recursos administrativos e
burocráticos, coordenava e ‘ancorava’ o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira.
Era o instrumento dos sanitaristas engajados naquele Movimento para se comunicarem
entre si, em encontros, seminários e outros eventos similares que tivessem como objetivo
discutir e debater temas relacionados com os rumos a serem dados à Reforma. Tinha
ainda como responsabilidade editar a revista ‘Saúde em Debate’, pela qual ensaios e
notícias eram divulgados, entre seus assinantes e leitores outros, tudo que pudesse ampliar
o envolvimento de um número cada vez maior de interessados, nas questões relacionadas
com políticas públicas de saúde. Se por um lado, a informalidade criava dificuldades
para sua administração, por outro aumentava a credibilidade da revista e da entidade
que a publicava, garantindo o apoio de todos os ‘associados’ detentores de algum poder
institucional.
Contrariando algumas interpretações, eu sempre acreditei que o Movimento pela Reforma
Sanitária Brasileira nasceu na confluência de práticas institucionais com iniciativas de
professores e alunos de Escolas de Medicina organizadores das Sesac (Semanas de
Estudos de Saúde Comunitária). Visavam, aquelas práticas e iniciativas, a criticar as
políticas públicas e de ensino no setor saúde e formular propostas de novas formas
de organização da base de um futuro Sistema Nacional de Saúde. Em 1972, quando
eu já dirigia o Programa de Saúde para o Vale do Jequitinhonha, tive meus primeiros
contatos com o Programa de Medicina Comunitária de Londrina-Paraná, patrocinado
pela Universidade de Londrina, em convênio com a Prefeitura Municipal – 1969 e o
Projeto de Saúde Comunitária da Unicamp (Campinas-SP), conhecido como Projeto
Paulínea, financiado pela Fundação Kellogs, dentre outros projetos semelhantes. Os
contatos ocorreram em reunião patrocinada pela Opas/OMS, em Brasília, organizada
pelo seu assessor Eduardo Soler e denominada, por ele, ‘Primeiro Encontro Nacional
dos Centros Demonstrativos de Serviços de Saúde com Participação da Comunidade’.
1

MACHADO, F. A. O SUS que eu vivi. Rio de Janeiro: Cebes, 2014. Disponível em: <http://cebes.org.
br/site/wp-content/uploads/2014/12/O-SUS-Que-Eu-Vivi-3.pdf>.
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Devo a esse técnico da Opas a orientação para relato de minha experiência no Vale em
artigo publicado, posteriormente, no Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, n° 6
de 1978. Aliás, para fazer justiça, acho necessário registrar que o Dr. Soler, desde que
conheceu aquela nossa experiência, tornou-se muito meu amigo e um visitante frequente
e entusiasmado do nosso Programa, oferecendo-me espontaneamente suas observações,
sugestões e aconselhamentos.2
O exercício da presidência do Cebes, em um primeiro mandato e da vice-presidência,
em um segundo subsequente, bem como na Direção estadual do PCB, em Minas, foram
experiências que tiveram pelo menos dois resultados, aparentemente contraditórios, na
minha prática política. Por um lado, levaram-me a uma compreensão menos real (talvez
exagerada) da importância da minha atuação como sanitarista, nas transformações que se
anunciavam na vida política do País, enquanto participante mais efetivo do Movimento
da Reforma Sanitária Brasileira. Por outro (e talvez pela minha tendência a abraçar
meus objetivos com muita paixão), contribuiu para meu vínculo organizado com o
PCB e, amarrado à disciplina da prática partidária, dedicar menos tempo e esperanças
a participar do movimento sanitarista como movimento político. Então, achei por bem
renunciar, em 1986, a um cargo importante que exercia na Direção do Inamps, para
atuar, em todo tempo, no Partidão. Neste, como membro da Direção estadual, eu me
comprometi totalmente em viabilizar uma orientação pela qual eu lutara tenazmente:
possibilitar a composição de uma chapa completa de candidatos comunistas às eleições
para a Assembleia Nacional Constituinte, por Minas, ao ver, dos que defendiam a posição,
ser essa posição a única coerente com o fato de tantas lutas pela legalização do Partido e
para mostrar, publicamente, a que vinha.
Mas, a minha participação na Direção do Cebes ofereceu-me, indubitavelmente, a
oportunidade única de organizar e participar de encontros de lideranças do Movimento
pela Reforma que tiveram grande importância na definição de sua estratégia para ação
política em instâncias de alcance nacional. Como, por exemplo, a memorável ‘Reunião
de Trabalho sobre as Ações Integradas de Saúde’, realizada em Curitiba, organizada em
parceria com a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e
com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. O relatório final daquela Reunião registrou
os rumos e diretrizes para organização do futuro Sistema Nacional de Saúde que vieram a
ser adotadas pelo V Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, organizado e patrocinado
pela Comissão de Saúde da Câmara Federal, realizado em 28 e 29 de novembro de 1984.
Eu tinha consciência das minhas limitações intelectuais quando comparadas com as
da maioria dos dirigentes do Movimento da Reforma Sanitária, mas sabia também
que, em termos de estratégia política, minhas experiências anteriores me colocavam
como um quadro competente para cumprir a principal missão do Cebes: articular o
movimento para conquistar reconhecimento, credibilidade e respeito entre os políticos
que ganhariam destaque em futuros governos democráticos. E sentia que era isso que
meus companheiros esperavam de mim. Com a derrota da Emenda das ‘Diretas Já’ e
2

N.A. Por sua iniciativa recebemos a visita de uma comitiva de ocupantes de altos cargos na Opas, interessados no que se passava em nossos minipostos de saúde, no município de Itamarandiba.
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a eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República, participei junto com o
Sergio Arouca e outros companheiros de uma Comissão presidida pelo Deputado Carlos
SantAnna, que preparou a proposta para o setor saúde do governo da Nova República.
Arouca sugeriu e o Deputado concordou que eu, como Presidente do Cebes, tivesse a
honra de fazer a entrega do documento, pessoalmente, ao já eleito Presidente do País.
Minha indicação/ eleição para a Presidência e depois Vice-Presidência do Cebes, bem
como os avanços e êxitos que possa ter conseguido nessas funções, devem-se em grande
parte à consolidação do apoio que obtive dos sanitaristas participantes do Movimento da
Reforma Sanitária Brasileira. De alguma forma eu contribuí bastante para seu crescimento,
tanto na condução do Projeto Montes Claros como na do Programa de Interiorização
das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), sobretudo com a formação de quadros que,
por representar todas as correntes de pensamento componentes daquele Movimento,
fortaleciam sua unidade, na pluralidade. Com a abertura política, o engajamento dos
quadros sanitaristas em diferentes partidos políticos ofereceu a oportunidade para que a
Reforma Sanitária se tornasse bandeira nos partidos de maior expressão e, mais tarde, que
aqueles quadros ocupassem lugares de poder nos governos federal, estaduais e municipais.
Minha experiência como membro oficial do PCB marcou profundamente minha vida e de
certa forma a de toda minha família. Reencontrei no convívio com camaradas ‘calejados’
e orgulhosos de seus passados, bem como naquele com os jovens recém-organizados,
o ‘eu’ coletivo que passou a ajudar-me nas reflexões e preparações para práticas mais
coerentes e consequentes na construção de uma sociedade mais justa.
Ali, consegui compreender melhor o sentido do agir de grandes companheiros e lideranças
do Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, que procuravam estabelecer a unidade
de seus objetivos como profissionais e como sujeitos políticos: a inclusão ou, talvez
melhor, a substituição do grande Objetivo que até então perseguia – a construção de um
Sistema de Saúde eficiente, democrático e justo – por um outro, que era a condição para
seu alcance e que teria de ser atingido com urgência: o estabelecimento da democracia
política no País. Muito embora o PCB se definisse, naquele momento, como partido
marxista-leninista e defensor da Ditadura do Proletariado, não me parecia incoerente
perseguir a Democracia, por intermédio da implantação de uma Ditadura de Classe. Pois,
segundo a teoria do Partido, a Classe Proletária necessitava de um período temporário de
poder total para destruir o Estado Capitalista e construir um novo, totalmente livre, para
fazer prevalecer o interesse público de cidadãos autônomos e conscientes. Porém, mesmo
admitindo a ideia de uma ditadura de classe, provisória, nos colocávamos, os melhores
quadros do PCB, como defensores de uma saúde humana plena que jamais poderia
existir sem a liberdade, uma vez que ela supõe a capacidade do ser, para tomar e cumprir
decisões, como sujeito, no exercício de direitos e deveres. E aquele momento histórico
exigia de qualquer brasileiro, particularmente os ligados ao setor saúde, o direcionamento
e subordinação de todas suas atividades à luta contra a Ditadura.
Nos primeiros contatos com o Partidão, senti-me maravilhado em conhecer os ‘velhos’,
assim chamados os que haviam passado pelas duras provas da repressão nos anos mais
sanguinários do regime militar e permaneceram em suas atividades políticas: dentre
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muitos, o grande líder mineiro, Armando Ziller, o Paulo Elisiário, o Adalberto, o Garcia,
o Rocha, o Herculano, o Holandino, o Marques, o Sinfrônio, o advogado Geraldo
Magela e muitos outros de quem não lembro mais os nomes. E também outros que
estavam sempre presentes na sede e nas reuniões, mas aparentemente de uma geração
mais nova: Champs, Toninho da Fafich, Ferber pintor, Geraldinha, além de alguns mais
recentemente filiados, os irmãos Gildásio e Neivaldo, o Juca e Luzia, oriundos do MR-8
e os muitos membros da Juventude Comunista: Luiz Bento, Geraldo Magelinha, Coruja
etc. aos quais veio a se juntar meu filho José Ângelo. E para completar, tive uma imensa
alegria quando descobri que a Deínha, minha adjunta no CMS e amiga muito íntima, era,
também, minha correligionária.
Depois, desde os primeiros encontros, assembleias e reuniões, me entreguei quase que
totalmente às atividades partidárias, nas folgas do trabalho. Não demorei a ser notado e
reconhecido como quadro confiável, sendo incluído na Direção Estadual. Então aprendi
nas ‘Plenas’ (reuniões para as quais todos os filiados do Partido eram convocados e tinham
direitos iguais de fala e voto) como era cansativo o exercício da democracia interna.
Na primeira delas, de que participei – a que decidiu a estratégia para integração e
organização da participação do Partido na campanha da eleição de Tancredo para
Presidente, em eleição indireta – fiquei espantado quando o nosso presidente Ziller
detalhou as normas de intervenção dos presentes, na reunião. A mesma seria dividida em
três momentos: Debates do Plenário sobre o tema de Pauta, em duas rodadas; redação e
leitura de Relatório com a proposta de conclusões elaborada pela Executiva Estadual do
Partido; discussão e votação do Relatório com alterações e reformulações.
Cada militante teria disponíveis 10 minutos para expor sua posição na primeira rodada
e 5 minutos na segunda, após o que o Presidente do Partido apresentaria sua posição
numa única intervenção com o tempo de 15 minutos; duas horas após, tempo em
que a Comissão Executiva do Partido prepararia sua proposta, a mesma seria lida em
Plenário; cada um dos militantes presentes e participantes dos primeiros debates teria
mais 5 minutos para posicionar-se sobre a proposta da Executiva e propor mudanças;
finalmente, far-se-ia a votação final com os votos proferidos em aberto pela aprovação/
reprovação das conclusões. Em caso de rejeição pela maioria simples dos presentes,
uma nova Plenária seria convocada e realizada, em 15 dias. Como estavam presentes 62
membros, havia a possibilidade de a Plenária durar 22 horas e meia, ou seja, três dias.
Isso, caso não houvesse as costumeiras interrupções por questões de ordem etc. E assim
aconteceu. Nenhum dos participantes abriu mão de intervir e usar seu tempo ou cedê-lo
para outro camarada de sua preferência. Assim passamos três longos dias decidindo a
proposta de participação do PCB mineiro da eleição de Tancredo, no Colégio Eleitoral.
A minha militância no Cebes e no PCB trouxe para mim, além de muitos conhecimentos
novos sobre organização, articulação e outras práticas políticas, como relações, de muito
maior confiança, com lideranças do setor saúde que se achavam presentes no interior de
instituições ligadas ao setor Saúde.
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Manifestação Popular Pró-Constituinte no Centro do Rio de Janeiro, 1987
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ERIC JENNER ROSAS
(1949 - 2001) – PRESIDENTE DO CEBES 1985-1986
O médico paraibano Eric Jenner Rosas teve uma trajetória profissional, política e
intelectual diretamente vinculada à criação do Sistema Único de Saúde, lutando por
suas convicções democráticas e pelo sentimento universal de solidariedade aos menos
favorecidos. Militante ‘silencioso’ dos ideais comunistas, avesso a terno e gravata,
participou intensamente das discussões em torno da Reforma Sanitária. Sua atuação no
Cebes vem desde a fundação, em 1977, junto a David Capristrano Neto. Instituição que
veio a presidir entre 1985 e 1986.
Sua militância política vem de longe. Nos tempos de secundário integrou a União
Juventude Comunista do Partido Comunista Brasileiro (PCB) paraibano, sob o codinome
‘Pablo’, em meados de 1967. Em 1969, por sua atividade junto ao partido, foi preso por
um ano e indiciado em inquérito judicial. O seu engajamento em defesa das causas em
que acreditava o levou a participar mais tarde também do Movimento de Renovação
Médica do Rio de Janeiro (Reme).
Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1973, Eric Rosas
retornou ao Brasil para fazer residência em Cirurgia Geral no Hospital dos Servidores do
Estado, no Rio de Janeiro, após um ano de internato, na Dinamarca, em 1972. Época em
que a saúde pública passou a ser a sua área de atuação.
Na vida acadêmica, havia participado como pesquisador do Peses – (Programa de
Estudos Socioeconômicos em Saúde) da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz,
em um projeto sobre Medicina Comunitária no Brasil. Esse projeto pretendia atuar
junto a comunidades em iniciativas que representassem ‘sementes de mudanças e de
transformação’ no País, em especial na luta contra a ditadura.
Desse período lembra a professora e pesquisadora Sônia Fleury, colega de estudos e
de militância política. Ela conta em seu artigo ‘Meu querido amigo Eric...’ que o que
mais a impressionava em relação a Eric Rosas era ver a transformação que se operava
no colega entre a “vida pública” e a “vida clandestina”. Na vida cotidiana ela o descreve
como um “estagiário aplicado e calado” (FLEURY, 2001, p. 7). Mas quando eles se
encontravam em reuniões do Partido, ele assumia uma postura totalmente diversa,
de líder, inclusive diante de superiores hierárquicos do trabalho. Segundo Sônia, era
ele que conduzia as discussões políticas. “Era como se a sua energia, sua força, suas
capacidades estivessem totalmente reservadas para a vida do militante comunista”,
escreve (FLEURY, 2001, p. 7).
Já para o médico e psicanalista Sylvain Levy (2001), Eric era dono de um “peculiar e
profundo senso de humor e de crítica” (p. 5). Ainda na visão de Levy, ele se valia da
‘ironia como uma maneira alegre e engraçada de expor as contradições do universo
político e institucional em que vivia’.
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Teve um papel fundamental na organização do Seminário de Política de Saúde da
Câmara Federal, em Outubro de 1979, cujo relatório ‘Saúde e Democracia’ consolidou a
agenda da Reforma Sanitária para os anos seguintes. O documento alertava para a crise
na medicina brasileira e chamava a atenção para os altos índices de mortalidade infantil,
doenças endêmicas, condições de saneamento, poluição e nutrição. Apresentava as bases
de uma plataforma de luta em prol da democratização da medicina e da Saúde brasileira.
Na década de 1980, teve uma participação ativa no movimento de reforma do setor saúde.
Esteve presente em praticamente todas as reuniões, seminários e oficinas, de norte a sul
do País. Em muitas dessas atividades era o responsável pelos relatórios. Ficou conhecido
entre os camaradas como um grande escritor de cartas, nem todas políticas, segundo
amigos mais próximos. Na VIII Conferencia Nacional de Saúde foi o coordenador da
comissão assessora.
Em 1981, defendeu a tese de mestrado ‘A extensão da cobertura dos serviços de saúde
no Brasil: Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (Piass) análise
de uma experiência’ na qual discorre sobre os movimentos de Medicina Comunitária,
surgidos nos Estados Unidos e posteriormente transpostos para a América Latina, bem
como seus desdobramentos nos programas de serviços de saúde no Brasil. Em 1982,
participou do projeto ‘Medicina Comunitária no Brasil’.
Em 1985, trabalhou com Eduardo Kertész no Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
(Inan), no cargo de coordenador regional de Saúde do Centro-Oeste e ainda participou da
estruturação do Núcleo de Saúde Coletiva da UnB. Também atuou como consultor do
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). Em 1988, foi indicado como coordenador
de articulação com a Região Centro-Oeste, na Gerência de Articulação com os Sistemas
Unificados e Descentralizados de Saúde, da Diretoria de Planejamento do antigo Inamps.
Em 1989, integrou a equipe que coordenou o Grupo de Assessoramento para a Elaboração
de Legislação Ordinária sobre a Seguridade Social Pós- Constituinte. Nessa função, foi
coordenador do grupo de trabalho ‘Ciência e Tecnologia, Equipamentos, Insumos e
Assistência Farmacêutica’. No mesmo ano participou do anteprojeto da Lei Orgânica do
Sistema Único de Saúde, elaborado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública.
Foi assessor parlamentar de Sergio Arouca em seu mandato como deputado federal.
É fruto dessa parceria a Lei do Sangue, que combatia o comércio ilegal de sangue e
hemoderivados em hemocentros clandestinos espalhados pelo País, o que na década
de 1990 colocava em risco a vida das pessoas que dependiam de transfusões, como
os hemofílicos, por exemplo; também a lei que regulamenta a assistência à saúde das
populações indígenas; e ainda participou da luta pelas patentes na área de ciência e
tecnologia.
Publicou, em dezembro de 1994, na revista ‘Saúde em Debate’, o artigo ‘A Vigilância
Sanitária em crise’ no qual apresenta o seu depoimento sobre os diversos problemas
vivenciados pelo setor de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, área em que atuou
como técnico e dirigente em duas ocasiões. Eric identifica e analisa as origens dessas
crises e apresenta propostas para uma Política Nacional de Vigilância Sanitária.
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Após sua morte, em 2001, foi condecorado com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz,
categoria Ouro, honraria que homenageia personalidades nacionais e estrangeiras que
tenham se distinguido de forma notável ou relevante no campo das atividades científicas,
educacionais, culturais e administrativas na saúde pública.
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MÁRCIO ALMEIDA
PRESIDENTE DO CEBES 1987-1990 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2009
Cebes – Gostaríamos de começar perguntando sobre o contexto de suas duas gestões do
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), o contexto político.
Márcio Almeida – Lembro claramente quando, em 87, lá em Brasília, numa reunião da
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), um evento que tinha participação dessas
figuras todas da história do Movimento Sanitário da época, o Eric Rosas e o Luiz Felipe
Moreira Lima estavam com uma caixa de sapato com um arquivo, a estrutura toda do Cebes,
mas todos nós estávamos muito empenhados na solidificação, no fortalecimento do governo
de transição que era o contexto da política nacional muito complicado, pós-eleição TancredoSarney, sem a posse do Tancredo, com o governo Sarney mantendo alguns compromissos
que o Tancredo tinha feito com a sociedade, com o Movimento Sanitário inclusive, na área da
saúde, com as políticas que se preconizava, mas com todas as dificuldades de um congresso
ainda muito debilitado pelos anos de autoritarismo, e a gente fazendo empenho ao máximo
para que as coisas acontecessem, ocupando e tentando contribuir com a parte institucional
no Ministério da Saúde. Na época, nós tínhamos também o Inamps, toda a estrutura que
estava assim mantida, o Hésio Cordeiro era presidente do Inamps, no Ministério da Saúde
estava o Paranaguá de Santana, estava o Luiz Felipe Moreira Lima, e eu me lembro muito
bem que naquela reunião apareceu o esboço da revista ‘Saúde em Debate’ nº 19, que é sobre
Vigilância Sanitária. Eu tinha acabado de terminar o mandato de deputado estadual no Paraná,
83-86, tinha voltado para a Universidade de Londrina como professor e tínhamos um núcleo
do Cebes em Londrina ativo, promovendo debates, reuniões. Naquele tempo tínhamos um
projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) sobre as ações integradas de saúde. Então, esse era o contexto em que
a minha primeira diretoria tomou posse, o vice era o Luiz Felipe Moreira Lima e toda aquela
diretoria que era uma diretoria um pouco uniforme, hegemonizada pelo Partidão. A primeira
diretoria foi de 87 a 89. A segunda diretoria, de 89 a 91. Essa, já é uma diretoria de composição
e uma das discussões que fizemos naquela fase para reconstruir, reestruturar o movimento,
o Cebes em particular, era de superar o cisma que houve por conta da fundação do Partido
dos Trabalhadores (PT). Coube a mim costurar a recomposição com essas forças, tanto que a
segunda diretoria foi a composição com as forças do PT. Então, eu acho que o contexto foi de
constituinte em construção, da emenda da saúde, de todos os debates que tivemos que fazer.
Cebes – Podemos voltar um pouquinho antes só porque tem o novo livro do Jairnilson1 sobre
a Reforma Sanitária e você é citado como uma pessoa que teve uma importância grande na
Comissão da Reforma Sanitária. Por que você foi escolhido como presidente do Cebes?
Márcio Almeida – A Comissão da Reforma Sanitária trabalhou de março, abril, maio, junho
de 86 até a constituinte, acho que início de 87, foi um ano de trabalho aqui na Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Eu morava em Londrina, continuo morando em Londrina, não
1

PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: Contribuição para compreensão e Crítica. 2007. Tese. Edufba.
2007. 300 f. (Doutorado em Saúde Pública) – Universidade Federal Bahia, 2007.
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participei tão ativamente, quem ficou muito ligado na temática de recursos humanos da VIII,
da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, foi o Francisco Campos e o pessoal que estava
aqui no Rio, Suely Rosenfeld, o Hésio Cordeiro. Eu acho que talvez o Jairnilson lembre da
história porque na VIII Conferência eu era militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB),
eu era porta-voz de algumas coisas de plenário das posições nossas do antigo PCB, que
não tem nada a ver com esse de hoje, tinha um setorial da saúde. Fazíamos uma articulação
nacional que de fato resultou em algumas ações efetivas. Eu era presidente da Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa, promovia os encontros populares de saúde no Paraná que
aconteceram em todas as regiões e o Sergio Arouca e vários de vocês aqui do Rio, São Paulo,
eram convidados a fazer palestras, e houve várias com quatro, cinco mil pessoas, em Beltrão,
em Londrina, em Cascavel, em Curitiba. Faziam debates em pequenos grupos, dinâmica essa
que depois a VIII Conferência Nacional de Saúde incorporou. Eu acho que foi por conta
dessa movimentação que no Paraná foi importante, porque o Cebes tinha no Paraná o núcleo
de Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Campo Mourão, eram sete ou oito
núcleos com uma razoável atuação. Já nessa época, os núcleos estavam um pouco caindo de
moda no País como um todo, tanto é que, na nossa gestão de 87, o que fizemos foi reconstruir
representações do Cebes nos estados. Tínhamos em todos os estados pessoas que mantinham
uma ligação, recebiam revista, faziam filiações, associações, vendiam a assinatura da revista,
participavam dos eventos nacionais, eram pontos de encontro. Conseguimos reconstruir a
linha editorial, recuperar a credibilidade da revista para as pessoas voltarem a escrever, a
mandar artigos, e também dos livros, que eu voltei a buscar.
Cebes – Já que você falou das atividades desenvolvidas durante a gestão, poderia falar um
pouco das dificuldades para fazer isso, pois esse pessoal mais jovem não tem ideia do quão
difícil deve ter sido levar uma vida profissional. Você sempre foi professor da universidade,
ao mesmo tempo ser presidente do Cebes e desenvolver outras atividades. Como era isso?
Márcio Almeida – O Cebes ainda é uma estrutura bastante debilitada; mesmo em momentos
em que teve estruturas de apoio à pesquisa ou de projetos, nunca houve recursos sobrando
para ter uma sede própria, não tem até hoje. Talvez pouca gente saiba como nasceu
essa revista ‘Divulgação em Saúde para Debate’. Ainda no primeiro mandato, 87 a 89,
teve uma reunião em Belo Horizonte, onde eu apresentei a proposta de transformar o
Cebes em uma editora, uma empresa, porque já tínhamos recuperado a revista, tinha
dois anos circulando periodicamente. Já contávamos com oito edições da revista e dois
ou três livros já publicados. Depois de dois anos tentando, a capacidade mobilizatória
do Cebes, liderança do movimento, já tinha se esgotado, na nossa avaliação, para fazer
esse papel, que passava a ser cada dia mais de liderança intelectual, de ser uma instância
de pensamento, através de livros e revistas. Nós tínhamos retomado o convênio com a
Hucitec e eu fiz a proposta de continuar, mas de tentar empresariar, de colocar a revista
nas bancas de jornal, entrando com uma linha mais massiva pra poder ter realmente
aquele capital político, senão ele ia se perder.
Cebes – Agora queríamos voltar nessa discussão do Cebes nesse contexto da constituinte, do
processo de redemocratização, nesse período pós VIII que envolveu tanta mobilização e tanto
debate; quando você fala numa espécie de crise do Cebes do ponto de vista da sua capacidade de
mobilização, isso em alguma medida representa quase uma inflexão do Movimento Sanitário?
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Márcio Almeida – Na minha opinião, sim. Eu acho que a grande mobilização que tivemos
foi fruto de ter os primeiros dez anos de Cebes, que vai até a 8ª, você tem uma Abrasco,
em 79, e a renovação do sindicalismo na área da saúde, movimento sindical na área da
saúde, Reme (Renovação Médica) tanto na área médica quanto na saúde.
Cebes – Então você tem uma conjuntura de muita mobilização, não é?
Márcio Almeida – Com o encerramento do ciclo autoritário, o fim do governo João Batista
Figueiredo, o Movimento Sanitário teve de dar conta de uma insuficiência de quadros, de
pessoas que pudessem assumir responsabilidades nos aparelhos do Estado, que no começo
foi função do governo federal. No governo de São Paulo, Franco Montoro entra e absorve
muita gente do movimento paulista para tentar dar conta da máquina da saúde. Isso foi
sentido lá no Paraná, com o Luiz Cordone Junior, todos nós tivemos que assumir funções
para sair do discurso, era a oportunidade de fazer as novas políticas. Mas tivemos também
pernas de participar da Plenária até a lei orgânica, até 90. Depois disso, os Conselhos de
Saúde municipais, estaduais, o Conselho Nacional, passaram a ser canais de participação ou
atrativos para militância. Eles praticamente não existiam até a constituinte, até a lei orgânica.
Cebes – E você acha que tem a ver o fato disso coincidir com o fim do PCB, do antigo PCB,
não desse atual PCB, e a ocupação do aparelho de Estado ter se tornado predominante
em relação a essa dimensão?
Márcio Almeida – Acho que a crise ideológica e de identidade que a proposta do socialismo
teve tem a ver sim, serviu pra perder um pouco referenciais e a bagunçar a cabeça das
pessoas. Porque era uma oportunidade concreta que se apresentava de se desenvolver
políticas de saúde numa visão em que o discurso do socialismo, de mobilização da população
tinha perdido terreno. Nisso, as correntes do PT tinham ganhado hegemonia nessa luta
do movimento sindical, pelos movimentos populares. Então, nesse segmento, ele de fato
perdeu, as suas bandeiras não eram mais as que mobilizavam as pessoas, eu acho que isso
reforçou mais ainda a política institucional, a prática institucional. Eu não tenho dúvida que,
no nosso caso brasileiro, a crise do socialismo teve implicações e até numa certa crise de
identidade das pessoas mesmo, de terem vestido essa camisa durante tanto tempo e ver que
não dava mais para esconder os problemas e o fracasso dessa via naquele contexto.
Cebes – Eu acho que passa a haver uma questão relacionada à renovação dos quadros,
porque a impressão que se tem acompanhando esse período é que os novos sanitaristas
têm outro viés, quer dizer, na verdade essa possibilidade de militância está colocada no
espaço institucional, então, o projeto da Reforma Sanitária se traduz, nessa passagem
para os anos 90, na implementação do SUS?
Márcio Almeida – É. Alguns até criticam que houve o empobrecimento da bandeira da
Reforma Sanitária reduzindo o seu centro à implantação do Sistema Único de Saúde
e que a Reforma Sanitária, no seu nascimento, no seu ideário, não tem isso como o
centro em termos de estrutura de organização, mas sim a questão da consciência
sanitária na população, de estar desenvolvendo um trabalho em que o próprio sistema
de saúde só funcionaria adequadamente se tivesse o controle social, a participação das
pessoas. Eu acho que tem razão essa crítica, mas por outro lado, também se você não
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estruturasse, e até hoje estamos com dificuldades, é quase impossível encontrar alguém
que não reconheça que o gargalo dos recursos humanos no SUS é tão importante quanto
o gargalo do financiamento. Todo mundo fala isso, só que em termos de atuação, de
desenvolvimento, de mexer nessa área da formação profissional, não tem toda a força que
tem o financiamento como bandeira, talvez porque seja mais identificável.
Cebes – Márcio, podemos falar um pouquinho sobre certa polêmica, que foi o fato da
criação da Rede Unida, da ABrES e da própria Abrasco. É claro que a Abrasco se justifica
per se, mas a da Rede Unida e da ABrES, principalmente da Rede Unida, porque ela
mobiliza, tem uma capacidade de convocação para usar esses conceitos que você está
trazendo para a gente, você acha que isso prejudica, isso nos enfraqueceu?
Márcio Almeida – Eu acho que não. Não vejo assim. Bom, da Associação Brasileira de
Economia da Saúde (ABrES) eu não tenho conhecimento mais detalhado, mas até onde
eu sei é uma articulação de pessoas ligadas à economia da saúde, que eu saiba não tem
núcleos, não tem mobilização nem sei se tem alguma edição, me parece que é mais uma
coisa de reunir os pares para desenvolver alguma atividade em conjunto. Da Rede Unida,
eu sei de cabeça porque eu sou um dos que fizeram a proposta e transformaram a Rede
IDA, que vem lá da década de 70, Integração Docente-Assistencial. A Rede IDA nasce em
1986, em Minas Gerais, numa clara aglutinação de projetos acadêmicos, de integração do
centro assistencial, mas não era por divergência política ou programática, eram projetos
financiados pela Fundação Kellogg, que tinham uma identidade de temáticas a serem
resolvidas e que criam uma rede que não é nem um pouco parecida com o Cebes ou a
Abrasco, na linha de Rede mesmo, de alguma coisa que hoje em dia já é mais conhecido,
de um trabalho de parcerias sem muita organicidade, sem presidência, uma coisa assim
de troca, sem proposta de atuar nas políticas públicas. Mas do ponto de vista de atuação,
a Rede Unida foi criada para atuar nas diretrizes, políticas públicas de educação e de
saúde, no campo da formação profissional muito delimitado. Acho que isso vinha para
enriquecer e nunca houve disputa com o Cebes e Abrasco. Hoje já está superado. As
pessoas sabem que para fazer mudança na formação profissional, precisa ter política
específica, não adianta mudar só o modelo de atenção.
Cebes – Por que você quis fazer medicina e como foram as suas opções profissionais? E
como chegou à saúde pública?
Márcio Almeida – Quando eu fiz um teste vocacional, a dúvida era ou medicina ou engenharia,
e deu diplomacia [risos], ou seja, não resolveu nada. Aquele teste vocacional embaralhou
mais porque acabei indo para a área da saúde. Não tinha nenhuma tradição de família, não
tenho ninguém, pai bancário, mãe professora primária, não tinha coisas de origem, mas
acabei indo para a saúde por conta de afinidades com o campo do biológico, essa foi uma
primeira encruzilhada que eu me lembro e por aí segue. Eu só passei a me entender como
cidadão do mundo, quando lá no curso de medicina, começando o congresso da União
Nacional dos Estudantes (UNE) na república que eu estava, com os nordestinos com as
leituras meio diferentes, com umas conversas de explorados e exploradores e capital e
trabalho, essa coisa, começando a ler, gostando das leituras e perdendo as eleições para
o Centro Acadêmico da Medicina. No retorno a Londrina, onde eu fui para continuar o
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curso, houve algumas outras encruzilhadas ao terminar o curso, nas fases finais: medicina
preventiva ou psiquiatria? Comecei também a fazer estágio num hospital de psiquiatria, um
ano fazendo plantão noturno. No quinto ano, sexto ano, fui aos congressos da Associação
Brasileira de Educação Médica (Abem), em João Pessoa, em São Paulo, aqui no Rio,
estudante não votava e não falava, mas a gente articulava com professores que tinham uma
visão de democratizar a Abem. Então, a opção por medicina social, não era nem medicina
preventiva que era uma coisa mais avançada, era medicina social.
Cebes – Nessa época você já estava filiado ao PCB?
Márcio Almeida – Não, não. Nem sabia que existia, eu era presidente do Centro Acadêmico,
e o Nelsão era meu professor, mas havia toda uma repressão em torno do assunto, eu
acho que era até de confiança, mas não precisava, porque eu fazia política da Frente
Democrática, fazia política de aglutinar as pessoas. No mínimo, devem ter achado que
precisavam carimbar alguém, botar carteirinha, deduzo, nunca conversei isso com o
Nelson, porque foi preso com o diretor da faculdade.
Cebes – Você militou no movimento de residência, né? Foi presidente da associação
nacional, a Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR)?
Márcio Almeida – Sim, isso. É, ANMR. O movimento de residência foi em Petrópolis,
chegamos ali com três páginas, uma tese sobre a residência, que coincidia com a do
pessoal que vinha de São Paulo, porque a ANMR era uma chapa branca, o que existia
de diretoria era totalmente alienada, não tinha nada de politização. A virada foi no
congresso do ano seguinte, em Porto Alegre, quando o Hélio Bacha, que era um residente
da cirurgia de Mato Grosso, se elege junto com o pessoal de São Paulo, o movimento
da ANMR passa a ter um fôlego, porque a nossa proposta foi pela regulamentação da
residência médica, fizemos os caderninhos e teve toda uma movimentação que durou uns
quatro anos até a regulamentação nacional.
Cebes – Essa sua formação de liderança, que chega na ocasião da VIII conferência, que
chegou a ser uma polarização entre você e o Eduardo Jorge, nesse momento você era
uma liderança plena, você era a pessoa escolhida pra falar no plenário?
Márcio Almeida – É. Primeiro porque eu era o único deputado que o PCB tinha porque
já era 86 e houve eleições municipais: depois das eleições, quem vai ser secretário de
saúde em Londrina? Estava montada a equipe, secretário de saúde era o último que era
escolhido porque não tinha nenhuma importância.
Cebes – E por que você foi escolhido?
Márcio Almeida – Porque eu tinha me formado lá, estava no Rio de Janeiro e queria voltar
pra Londrina. Eu tinha feito concursos na universidade, mas pelo controle de ideológico
não me chamavam. Eu tinha feito projetos para a usina de Álcalis, aqui em Cabo Frio,
trabalhava na área de planejamento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
no Plus – Plano de Localização de Unidades de Saúde das Regiões Metropolitanas do
País. O prefeito tinha a proposta de fazer quatro postos de saúde na periferia. Fomos
costurando um desenho de unidades descentralizadas, delegação de funções, eram
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profissionais de saúde trabalhando em equipe, atenção integral, de 77 a 80. Eu tive que
assumir uma postura de técnico e não me envolver na política municipal, não participava
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), era filiado ao PCB.
Cebes – Márcio, você sempre foi uma pessoa muito querida no Movimento Sanitário e
muito respeitado. Nunca brigaram com você, não há nenhum relato nesse sentido. Você
também gosta muito das pessoas, pelo que você está conversando aqui com a gente, não
sei se você podia falar um pouco sobre essa sua característica, essas relações de amizade.
Márcio Almeida – Acho que vem um pouco aí de origem familiar. Se você pensar que meu
avô era um italiano anarquista, não muito politizado, mas anarquista como todo italiano
que saiu do norte da Itália no início do século passado, sofrendo as consequências de chegar
num país como chegaram, e muito ligado na natureza. Minha mãe é um pouco produto
disso. Meu pai é bancário e a formação da parte dele sempre foi muito forte na religião, duma
corrente mais humanista mesmo, e eu acho que a formação política de leituras vem mais
tarde, acho que é um pouco também do norte do Paraná que é uma região de diversidades,
de ser nordestino, italiano, paulista, do interior de São Paulo, tem um pouco de espanhol,
muito japonês, uma cultura muito interessante que ajuda a formar. Ou você dialoga num
contexto desse, ou você desenvolve essa capacidade de entender as diferenças e de conviver
com elas ou você não consegue sobreviver. A luta dos contrários implica em respeitar os
contrários, eu acho que essa leitura eu sempre tive, acho que ajudado muito pelo Arouca,
que era o cara do diálogo, do ponto de vista das divergências no campo da saúde. De fato,
não tenho lembrança de encrencas com pessoas, converso com todo mundo, acho que
podemos continuar tendo as divergências sem interromper diálogos e projetos comuns.

Estive no nascimento do Cebes. Mais precisamente no seu segundo nascimento, quando a
coordenação do Centro veio para o Rio de Janeiro - 1977 ou 1978, não estou certo. Se não
me engano tomei parte na diretoria que então assumiu, sob a liderança de Sérgio Arouca.
O Cebes foi parido como uma ferramenta de resistência ao regime militar, para ser um
coveiro desse regime. E concluída essa tarefa, passou de coveiro a parteiro de um novo
sistema de saúde que então era gestado - o Sistema Único de Saúde. Hoje confesso um
sentimento ambíguo quanto a esse Cebes que jamais traiu essas duas grandes missões
que o destino lhe pôs à frente. Sentimento de alegria pela sensação de dever cumprido;
e de tristeza pela inusitada circunstância de ter que, passados tantos anos, acumular
suas duas missões inaugurais. A de defender a sua cria de 1990 ao mesmo tempo em que
luta para enterrar o regime golpista e antinacional que se instalou no país. Que as novas
gerações possam dar uma longa vida ao nosso Cebes.
Reinaldo Guimarães – Mestre em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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VOLNEI GARRAFA
PRESIDENTE DO CEBES 1994-1996 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2009
Cebes – Queria que você começasse falando do que foi a sua trajetória política, como é
que isso surgiu, para depois ver o Cebes nessa história.
Volnei Garrafa – Olha, minha história política é aquela de estudante que foi direcionado
para a saúde pública. Eu sou cirurgião-dentista, formado no Rio Grande do Sul, e professor
da Universidade de Brasília (UnB) desde 73. Fiz a minha pós-graduação na Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), em cancerologia bucal e muito
precocemente, aos 28 anos, fui presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia.
Quando começou a me incomodar muito essa coisa da saúde não levar benefício para a
população globalmente, então foi a minha politização.
Cebes – E você despertou nesse curso de especialização para a relação da saúde pública
com problemas da sociedade?
Volnei Garrafa – Em 74, já estava com o doutorado feito, aos 27 anos, porque fui o último
do estado de São Paulo a conseguir me inscrever sem fazer mestrado. Defendi a minha
tese em março de 74 e esse foi um período de efervescência. Estávamos no interior do
estado de São Paulo, na Universidade Estadual Paulista (Unesp), e as coisas da ditadura
eram muito pesadas porque os diretores das faculdades eram todos da Escola Superior de
Guerra (ESG), a Escola Superior de Guerra, participavam da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra (Adesg), Associação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra, exigiam que fossemos cedo para a universidade para cantar o hino nacional
de manhã. Achávamos aquilo um absurdo; nessa época começaram a efervescer essas
inquietudes grandes e fui para Brasília em 73.
Cebes – Você foi para Brasília, para a UnB? Já foi como professor da UnB em 73?
Volnei Garrafa – É, fui em julho de 73, e estou com 36 anos de UnB. Fiquei no Instituto de
Ciências Biológicas, a repressão era muito forte, o reitor da UnB era um capitão de mar
e guerra, e nós começamos um movimento de criação da Associação dos Professores.
Era proibido. Nós só conseguimos fundar a Associação em 78, eu fui um dos fundadores
e presidente de 80 a 82, ainda na ditadura. Foi difícil, sofremos bastante, mas o Cebes
veio nesse entremeio. O Cebes começou em 76, e eu lembro muito bem o lançamento da
primeira revista. Promoveram uma mesa redonda no Serviço Social do Comércio (Sesc),
em Brasília, aquelas coisas escondidas, e eu fiquei sabendo e fui lá.
Cebes – Quem estava nessa mesa?
Volnei Garrafa – Era o Eduardo Kertész, um dos criadores do Programa de Interiorização
das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), que era o Programa de Interiorização das
Ações de Saúde e Saneamento, e de Brasília, a minha amiga pessoal, Leila Del Caro
Paiva, que era do departamento de sociologia; e depois disso, nós criamos o Cebes do
Distrito Federal e esse foi um dos núcleos mais ativos do Cebes porque era de Brasília,
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capital. Em 75, um pouco antes, fui indicado para um projeto que se chamava ‘Projeto
de formação do cirurgião-dentista para a realidade da América Latina’, vieram alunos
de vários países da América Latina, e o orientador latino-americano desse programa era
um professor exilado que veio da Guatemala, Jorge Cordón, que até hoje está comigo na
UnB.
Cebes – E como você agregou? Tinha conflito, problema para juntar as duas coisas?
Volnei Garrafa – Nesse mesmo período em que eu estava começando a militar no Cebes do
Distrito Federal, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia, que cuida da
patologia de boca e que tinha sido fundada em 74. Havia um lado acadêmico que eu tinha
que cumprir como presidente, congressos anuais, e esse lado da militância. Terminei
a minha gestão nessa Estomatologia, em 78, e fiquei exclusivamente no Cebes e no
movimento de docentes da UnB que nós estávamos começando a organizar. Passei a ser
um dos editores do jornal dos professores da UnB, de 78 a 80, e assumi a presidência em
80. Reuníamo-nos clandestinamente aos sábados à tarde, num centro jesuíta de Brasília,
numa sala escondida no subsolo, e ao lado da nossa, tinha a oposição do Sindicato dos
Bancários de Brasília, que era do Partidão.
Cebes – As atividades como eram na época?
Volnei Garrafa – Nós fizemos a ponte com o Congresso Nacional. O I Simpósio de Política
Nacional de Saúde, em Outubro de 79, na Câmara dos Deputados, lembro muito bem
de três deputados que coordenavam a Comissão de Saúde, Euclides Scalco, depois foi
presidente da Itaipu Binacional, o Max Mauro, que foi governador do Espírito Santo, e o
Ubaldo Dantas, um deputado da Bahia que depois foi prefeito de Itabuna. Os três eram
progressistas, eram do grupo Autêntico do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
aquela foi talvez a semente mais poderosa, sob o ponto de vista parlamentar, de começo
da discussão da Reforma Sanitária, do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
(Suds), depois SUS. Ali já se discutiram os livros do Berlinguer1, estava começando a
Reforma Sanitária italiana, o Cebes já tinha divulgado o livro do Samuel Pessoa, as ideias
do Professor Carlos Gentile de Mello; aquele simpósio foi muito importante, aquele sim
foi um dos papéis do Cebes DF.
Uma coisa interessante que talvez nem esteja nos registros do Cebes era aquele bando
de comunistas, um monte de ateus, assessorando a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), Conselho Nacional de Bispos do Brasil, os temas que nos uniam
eram os temas sociais e políticos. A CNBB resolveu, no ano de 1980, criar a Campanha
da Fraternidade com o tema ‘Saúde para todos’, e quem fez o conteúdo da cartilha da
CNBB fomos nós, aqueles comunistas, aqueles esquerdistas do Cebes.
Cebes – E você lembra o conteúdo da cartilha?
Volnei Garrafa – Era um conteúdo de saúde como direito de todos, universalidade do
acesso, essa questão dos direitos das pessoas, da questão da equidade, tratar as pessoas
que precisam mais de atenção; o que nós dizíamos era o que realmente a esquerda da
1

Giovanni Berlinguer – médico sanitarista italiano, pioneiro nos estudos em bioética e liderança política.
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Igreja Católica também defendia. O nome do Cebes não apareceu, mas a cartilha foi
feita dentro do Cebes. Era o Pelegrini, eu, Sérgio Piola, nós é que fizemos todos os textos
básicos, que depois a CNBB ajustou, para as cartilhas que foram distribuídas em todas as
igrejas do Brasil, em todas as paróquias, foi o ano todo de discussão.
Cebes – Eu queria ouvir de você um pouquinho dessa trajetória política e da trajetória
profissional, como juntou as duas coisas depois da fundação do Cebes?
Volnei Garrafa – Eu comecei a escrever nos jornais de Brasília, um pouco na Folha, de 78 até
82, eu escrevi praticamente toda semana no ‘Jornal de Brasília’ e nós fizemos um livrinho,
editado pela Achiamé, aqui do Rio, o Carlos Augusto Quadra foi o editor do livro, e
chamou-se ‘Contra o monopólio da saúde’2. Esse livro me deu uma alegria muito grande, o
Eduardo Kertész fez o prefácio, foi um condensado dos artigos publicados no jornal. Então,
eu assumi a presidência da Associação dos Professores da Universidade de Brasília e fiquei
nessa outra militância dentro da universidade, mas nunca deixei o Cebes. Eu me tornei próreitor da UnB de 85 a 89, de extensão universitária, ajudamos muito a Conferência Nacional
de Saúde, a I Conferência Nacional de Saúde Bucal, que é uma setorial.
Cebes – E com Cebes e na saúde pública?
Volnei Garrafa – Fui direcionando minha vida cada vez mais para saúde pública, e em
90, eu fiz concurso para titular na Universidade de Brasília e decidi sair para fazer um
pós-doutorado, e fui para Itália em 91. Fiquei de 91 a 93 em Roma, estudando com o
professor Giovanni Berlinguer.
Cebes – A que você atribui, em meados da década de 90, essa tendência mais acadêmica
do Movimento Sanitário como um todo, ou seja, várias pessoas que assumiram uma
posição mais acadêmica e se perde esse conteúdo mais político ou mais politizado nessas
pessoas, nesses atores?
Volnei Garrafa – Eu penso que a experiência política dos militantes do Cebes que entraram
para o sistema, o pessoal que foi para a prefeitura, foi para as secretarias, foi para dentro
do poder, foi uma contribuição extremamente importante; por exemplo, o que era
promoção de saúde até os anos 80? Hoje, por exemplo, você tem o Programa de Saúde
da Família, que tem um viés ideológico, apesar de todas as dificuldades. Por outro lado,
esvaziou muito o movimento político porque as pessoas sucumbiram nas burocracias,
nos seus trabalhos, nas suas agendas técnicas.
Cebes – Você esteve na Itália e quando voltou de lá um pouco do pensamento italiano
influenciou aqui na condução do Cebes ou não?
Volnei Garrafa: Quando eu fui para a Itália fazer um pós-doutoramento foi o melhor
momento da minha vida. Eu elaborei um projeto de pesquisa para o Capes ‘O processo
de saúde-doença na perspectiva conceitual de um mundo em transformação’, no qual
comparo a Reforma Sanitária italiana com a brasileira, vamos ver o que dá e o que
emerge daí no sentido das novas tecnologias.
2

GARRAFA, V. Contra o monopólio da Saúde. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

Anos de Viagem

113

Cebes – Daí começou a bioética?
Volnei Garrafa – O Berlinguer me disse que queria estudar esse tema do mercado humano,
a compra e venda de órgãos, começar do mercado primitivo, quando o corpo era vendido
inteiro, os escravos, ao mercado tecnológico. Eu tinha tempo e fui para Biblioteca
Nacional da Itália, levantei tudo o que tinha e nós fizemos um livro. Voltei, implantei a
bioética na UnB, ajudei aqui no Brasil um pouquinho com isso.
Cebes – E aproveitou o Cebes também para difundir ou pouco esse pensamento ou não?
Volnei Garrafa – Mandei um artigo da Itália que publicaram na ‘Saúde em Debate’, chamase ‘Usos e abusos do corpo humano’. Foi um grande simpósio organizado no Senado da
Itália com os maiores medicistas do mundo, os figurões da bioética do mundo estavam
todos lá.
Cebes – A Reforma Sanitária precisa rever temas, rever a sua agenda e esse é um tema
importante.
Volnei Garrafa – Isso que a bioética está trabalhando chama-se ética aplicada, a questão
não é mais ‘eu não vou fazer porque eu não posso fazer’, podemos fazer tanta coisa, ‘eu
não vou fazer porque eu não devo fazer’ ou seja, esses limites éticos têm que começar a
ser discutidos. A questão da ética na alocação de recursos, a priorização de recursos tem
que ser a partir de um referencial ético e você pode usar, por exemplo, uma linha filosófica
que é o utilitarismo consequencialista. Você vai colocar o recurso onde ele trouxer
melhores benefícios, para o maior número de pessoas possível, pelo maior espaço de
tempo possível. Então, por que os orçamentos públicos em saúde no Congresso Nacional
ou no Ministério não são discutidos sobre esse prisma? Por que eles não podem pegar o
que se chama de ética aplicada, bioética modernamente, para trabalhar a priorização na
locação no controle de recursos públicos, por exemplo? Então, o Cebes tem um espaço
novo dentro desse século 21, e o Berlinguer, como sempre, viu essas coisas na frente.
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PAULO AMARANTE
PRESIDENTE DO CEBES 1996-1998 E 1998-2000 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2009
Cebes – Paulo, seu nome está associado à história da Reforma Sanitária no Brasil e,
sobretudo, na reforma psiquiátrica brasileira. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes) também é uma instituição com uma longa trajetória em relação ao movimento da
Reforma Sanitária. Como você entrou nesse movimento, que é um movimento político
bastante circunstanciado na história brasileira?
Paulo Amarante – Eu comecei a faculdade no Espírito Santo e fiz parte do diretório
acadêmico, que foi um período, assim, muito difícil, de muita repressão no início dos
anos 70. Nosso diretório acadêmico teve uma posição política muito expressiva no
Espírito Santo. Mas, em 1974, nosso presidente apareceu morto, num rio, com roupa
e tudo e com sinais de violência e tudo mais. Havia claras evidências de que se tratava
de um assassinato, mas, por fim, o caso foi dado como suicídio. Então nós tentamos
levantar isso, mas o Instituto Médico Legal falava que as lesões eram produzidas pela
queda, porque bateu em pedra, uma série de coisas... Enfim, tivemos o diretório fechado,
pessoas perseguidas e muito desconforto e mal-estar na época. Eu acabei vindo para o
Rio para fazer o final do quinto ano em internato. Nesse período, eu estava no Instituto
de Psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e morava no Instituto,
no pavilhão Maurício de Medeiros, um prédio bonito, antigo, histórico, era uma das
estruturas do Hospício de Pedro II. No início, nós tínhamos uma sala, onde ficávamos
conversando, tomando café, e aí chegaram dois militantes do movimento médico para
se reunir conosco e criar um movimento de renovação médica, que veio dar origem ao
Movimento de Renovação Médica (Reme). Esses dois companheiros, Eraldo Bulhões
e Jorge Luiz do Amaral, até hoje são meus amigos. O Jorge Luiz do Amaral, também
conhecido como Bigu, disse que tinha reunião no Sindicato, porém, não éramos do
sindicato, mas já tinha um espaço para fazer as reuniões. Nessa primeira reunião, já iriam
discutir a criação do Cebes no Rio de Janeiro. Eles falavam que era o movimento que
estava sendo criado em São Paulo, que visava, além do movimento médico de renovação
sindical, ter um movimento de caráter mais conceitual ou de formulação política, que
pudesse fomentar outra forma de política, entende? E havia muita crítica à privatização,
que era uma coisa muito importante na época, considerando a dimensão das denúncias
do Carlos Gentile de Mello. A área da psiquiatria, que era a minha área, era um dos
setores mais privatizados, porque com o Plano Leonel Miranda, de 1968 (o PPA), houve
um crescimento muito forte de hospitais psiquiátricos; era o hospital mais fácil de se
fazer, o cara botava um pavilhão, alugava um galpão, jogava louco ali dentro, no chão...
Cebes – E você participou dessa reunião? Quem participou dela?
Paulo Amarante – Sim, fui para a reunião. Estavam ali, além de alguns ícones do movimento
médico, o Roberto Chabo, o Rodolpho Rocco, o José Carlos Serra (ele também foi
dirigente do Sindicato posteriormente), Hésio Cordeiro e o Sergio Arouca (aí que eu o
conheci, logo chegando do Espírito Santo).
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Cebes – Ali foi sua aproximação com o Cebes?
Paulo Amarante – Foi a minha aproximação e a de outras pessoas. Foi a primeira reunião
em que se discutiria a criação de um núcleo do Cebes aqui no Rio de Janeiro, que tinha
acabado de nascer em São Paulo. Isso em 1976. Nós achávamos que o David Capistrano
era o presidente do Cebes e depois viemos saber que o presidente, na verdade, era o José
Ruben. Mas o articulador político, o mentor do Cebes foi o David Capistrano.
Cebes – A partir dessa reunião, como passou a ser a sua relação com esse movimento do
Reme e do Cebes?
Paulo Amarante – Eu comecei a participar dos movimentos, tanto da criação do Cebes
quanto do Reme, embora sendo de fora, novo, pouco conhecido. No início não assumi
nenhuma função de diretoria etc., mas era um militante de diretório, então, era um
daqueles garotos que não se negavam a distribuir panfleto, ir ao Sindicato. Nós tínhamos
essa ideia da força dos sindicatos: Sindicato de metalúrgico, Sindicato de vidraceiro, que
representavam a nossa população, a quem nós falávamos.
Cebes – E você já tinha, nesse período, alguma relação político-partidária? Tinha alguma
discussão desse tipo?
Paulo Amarante – Eu não tinha e nem cheguei a fazer militância partidária.
Cebes – Em 1976, você participou da primeira reunião de formação do Cebes, aqui no Rio
de Janeiro, e, em 80, já começou a participar efetivamente da diretoria do Rio, quando
Eleutério era presidente. Como foi sua chegada aí?
Paulo Amarante – Já no diretório acadêmico, eu me carregava de fazer o jornal e gostava
desse trabalho. Quando entrei no Cebes, comecei a ajudar na revista. Em 1980, me tornei
editor e exerci essa função por três vezes, antes dessa última agora. Uma das estratégias
que criei foi fazer um convênio com a Livraria e Editora Muro, também histórica por ter,
digamos, uma certa identificação com a Esquerda; e passamos, então, a fazer a revista
pela Editora Muro. A partir daí, comecei a entrar nessa linha editorial. Por exemplo,
fui editor de alguns livros do José Carlos Braga e do Sérgio Goes e do Hésio Cordeiro
também, (‘Complexo Médico-Industrial’), que era um convênio com a Gaal.
Cebes – Esse convite em 76 foi determinante na mudança de rumo?
Paulo Amarante – Teve uma época que nós íamos a reuniões todos os dias. O Bulhões
chegou a dormir, a morar no Sindicato. Houve uma febre sindicalista de algumas pessoas.
Cebes – É também o período de luta política pela redemocratização do País, e os sindicatos
ganham força, principalmente o movimento de São Paulo...
Paulo Amarante – Exato! Eles tiveram um papel importantíssimo, inclusive o Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro, ao denunciarem temas da saúde, privatização. Como atuei
um pouco na Reforma Sanitária, no movimento e na Reforma Psiquiátrica, conseguia
pautar muita coisa da Reforma Psiquiátrica nos movimentos, dentro do Sindicato...
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Cebes – Nesse momento, o projeto da Reforma Psiquiátrica está se constituindo, tomando
corpo...
Paulo Amarante – Eu estava na Reforma Psiquiátrica, identificada como um ‘pivô’ da
crise...
Cebes – De qual crise?
Paulo Amarante – Em 1976, eu dava plantão com o Benilton Bezerra, um psicanalista hoje
famoso, e começamos a não aceitar aquela rotina do pronto-socorro. Imagina um prontosocorro psiquiátrico, em 76, no Engenho de Dentro? Chegavam pacientes torturados
pela polícia com muitas denúncias, mas nunca pudemos saber se era verdade ou não. Eu
ainda não conhecia o David Capistrano pai, fundador do Partido Comunista Brasileiro.
Nós sabíamos de alguns setores do hospital – a Colônia Juliano Moreira, por exemplo,
era um desses – em que não entravam médicos, apenas militares. Tivemos denúncias de
tortura de presos políticos; tortura, nesse sentido, não se tratava das sessões de tortura
que o DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações
de Defesa Interna) fazia nos porões da ditadura – inclusive o livro ‘Nos porões da
Loucura’, do Hiran Firmino fazia referência a isso –, mas pessoas eram internadas como
loucas, medicadas e recebiam eletrochoque. Eu fui uma das pessoas que denunciaram
esse lamentável episódio. Naquela época, tínhamos alguns tablóides importantes, e fiz
algumas pequenas matérias para ‘O Pasquim’, ‘O Opinião’, ‘O Movimento e O Repórter’,
que era do Chico Junior. No ‘O Repórter’, eu fiz a denúncia. Esses jornais tinham matérias
críticas totalmente independentes do Estado, faziam denúncias importantes. Então, em
76, fui demitido da minha bolsa do CPP II (Centro Psiquiátrico Pedro II), que era uma
bolsa de estudos. Depois fiz concurso e entrei como médico.
Cebes – Razões políticas determinaram essa demissão?
Paulo Amarante – Sim, por razões políticas, pelas denúncias que eu havia feito, inclusive
à imprensa!
Cebes – Isso ficou claro para vocês? Ficou explicitado?
Paulo Amarante – Eu estava denunciando violência, recusando a atender... Era muito
comum a polícia pegar uma pessoa com alguma postura considerada marginal e torturála. Cheguei a receber pessoas com tiro na perna para internar no hospital psiquiátrico. Eu
falava: “Olha, este não é um caso para internar aqui; tem que levar para o hospital clínico!”. E o
policial dizia: “Mas ele é doente mental!”. E eu retrucava: “Mas aqui não tem recurso para fazer
uma cirurgia!”. E eles diziam: “A gente sabe que tem!”. Na verdade, tinha. Tínhamos o bloco
médico cirúrgico, mas eu não queria internar pessoas sãs em um hospital para doentes
mentais. Mas fiquei com medo de que, ao levarem aquelas pessoas de volta, dessem um fim
pior; e resolvi deixá-las no hospital para encaminhá-las depois. Em uma dessas ocasiões,
os policiais perceberam minha estratégia e queriam intervir no caso de um jovem. Então
chamei o policial que ficava de plantão no hospital e mandei registrar e autuar os dois
policiais se eles levassem o rapaz; foi a maior confusão... Então, o coronel me chamou e
disse: “Olha, você está me dando muito problema!”. Depois, em 78, eu novamente plantonista
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do hospital, fiz outro concurso. Passou o tempo, mudou o coronel e eu fiz uma denúncia
no livro, junto com dois outros companheiros, o Leon Shor e o José Carlos Souza Lima,
falando da violência no hospital, dos maus-tratos; aquilo era um abandono, não era um
hospital. Então, o diretor me chamou e disse que sabia da aproximação que eu tinha
com Sergio Arouca, Hésio Cordeiro, “esses comunistas”, como ele dizia, e fui demitido. Eu,
com o Zé Carlos e o Leon Shor, saímos direto para o Sindicato. O Bulhões e toda aquela
militância, todo aquele pessoal presente para nos apoiar, e já fizemos uma denúncia ali,
chamamos a imprensa e conseguiu sair no ‘O Globo’ que médicos tinham sido demitidos
por denúncias.
Cebes – Você já estava no Cebes?
Paulo Amarante – Já estava no Cebes e tinha feito um documento muito importante,
publicado na revista ‘Saúde em Debate’. Fizemos esse documento em 1978, dentro do
Cebes, onde criamos um Núcleo de Saúde Mental. Faziam parte eu, Mauro Rabacov,
Orlando Coser, Liliane Mendes Penello, José Ricardo Peret, Pedro Silva. Esse documento
viria a ser um dos primeiros formuladores da ideia de uma Reforma Psiquiátrica no Brasil.
Fizemos dois documentos sobre as denúncias: um chamava ‘Condições de Assistência à
Saúde Mental no Brasil’ e o outro, ‘Política Nacional de Saúde Mental’. Posteriormente,
apresentamos esse documento como sendo do Cebes no I Simpósio de Política de Saúde
da Câmara dos Deputados, em outubro de 79, embora tivéssemos feito um ano antes.
Ele foi publicado e tornou-se a base da Reforma Psiquiátrica naquela época. Depois da
minha demissão lá do Ministério da Saúde, já como médico, fui impedido de entrar nos
hospitais da Dinsam (Divisão Nacional de Saúde Mental); um grupo de profissionais
fez um abaixo-assinado em solidariedade, entre os quais o Pedro Gabriel Delgado, que
depois veio a ser o coordenador nacional da Saúde Mental. Também teve um movimento
para angariar assinaturas de apoio e solidariedade a nós, e assinaram 263 pessoas. Então,
o diretor nacional de Saúde Mental mandou demitir as 263...
Cebes – Aí a história de você ser o ‘pivô’ da crise...
Paulo Amarante – A crise da Dinsam ficou conhecida assim. Nós conseguimos manter
a crise na grande imprensa (Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estado
de São Paulo) por cerca de seis meses. Aí, esse grupo de demitidos começou a se
autodenominar de Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Em outubro de
1978, nós tivermos alguns acontecimentos históricos muito importantes: o Congresso
Brasileiro de Psiquiatria, em Camboriú – SC, discutindo esquizofrenia, e nós viramos a
mesa; tomamos literalmente o congresso; fizemos uma convocação nacional e redigimos
cartas em favor da anistia e lições de liberdade democrática. Fizemos uma virada no
congresso, denunciando que aquilo tudo era uma grande farsa da indústria farmacêutica e
da academia, já que a realidade da ciência psiquiátrica era outra. Começamos a distribuir
o documento do Cebes e viramos o congresso. Houve uma reviravolta. Psiquiatras que
eram ligados à antiga linha aderiram a conceitos de importantes nomes em nível nacional,
como o professor Luiz Cerqueira e o próprio Ulisses Viana Filho, que era um empresário
bem-sucedido de um hospital psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro.
Cebes – O Cebes, então, serviu de apoio institucional importante para dar organicidade?
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Paulo Amarante – Sem dúvida! O Cebes é uma entidade que tem conseguido articular
nacionalmente. Tínhamos na Bahia um núcleo liderado pelo Naomar de Almeida Filho
e o Luiz Humberto, um psiquiatra que veio a ser deputado pelo Partido Comunista, e
outros como Ronaldo Jacobina e Jorge Dreher que tem um grupo grande. Tinha outro
grupo ligado ao Cebes com o João Baptista Magro e várias pessoas. O Núcleo de Saúde
Mental do Cebes serviu para articular muito o movimento trabalhador dessa área. Outro
acontecimento importante ocorreu no Rio de Janeiro quando dois psicanalistas, Gregório
Beremblitt, um argentino recém-migrado para o Brasil, fugido da ditadura, e Chaim Katz
começaram a denunciar a participação de psicanalistas em tortura. O caso do doutor
Amílcar Lobo, que era um torturador, e do seu psicanalista, Leão Cabernite, que acabou
entrando porque sabia da história toda. O Amílcar Lobo tinha o curioso codinome de
torturador de ‘Cordeiro’. Ele era Lobo, mas dentro da sala de tortura era chamado de
‘Cordeiro’. Ele acabou sendo cassado. O Chaim foi um desses denunciadores, juntamente
com o Eduardo Mascarenhas e a Helena Besserman; que se destacaram por denunciar
e politizar a psicanálise. Então, nesse ano, presenciamos o rompimento da sociedade
psicanalítica, que também só formava médico com uma concepção muito conservadora.
Fizeram o I Congresso de Psicanálise de Grupos e Instituições, que deu origem a uma
instituição chamada Ibraps, que teve um papel muito importante na psicanálise e na saúde
mental no Brasil. Fizeram também um congresso no Copacabana Palace e convidaram
Robert Castel da França, Erving Goffman, Ronald Laing, David Cooper, Thomas Szasz
e nos procuraram para tentar trazer o Franco Basaglia, pois sabiam da ligação dele com
o Partido Comunista e da ligação do Cebes com o Basaglia. Conheci o Basaglia pelo
Giovanni Berlinguer, primeiro pelo livro dele, ‘Psiquiatria e Poder’. Aqui no Brasil alguém
traduziu o livro dele, no que chamamos de ‘pirata’. Ele não havia autorizado a publicação
para o português. Quanto às publicações do Cebes, as primeiras em livro, da coleção
‘Saúde e Sociedade’, foram feitas em parceria com a Editora Hucitec, que dizia a lenda
que era uma editora do Partidão, fundada com recursos do Partidão, embora tivesse uma
fachada pública. A Adalgisa Pereira da Silva era uma militante do Partidão e realmente se
engajou em algumas lutas, em alguns movimentos sociais, fundando depois a Oboré, que
foi o desdobramento, a ligação ao movimento dos trabalhadores, ao Sindicato. Enfim, um
dos primeiros livros do Cebes foi o ‘Medicina e política’, do Berlinguer, que era um livro
muito ousado politicamente para a época (1978).
Cebes – Isso foi via Cebes?
Paulo Amarante – Sim! Queríamos trazer o Basaglia via Cebes e para isso precisaríamos
arrecadar dinheiro. Aí me lembro de ter saído para vender rifa, cujos prêmios eram livros.
E foi muito importante, porque a vinda dele representava uma outra possibilidade para
a Saúde Mental e para a psicanálise. O evento acabou virando uma feira no Copacabana
Palace, um local muito fino e muito formal, com os maiores conferencistas da época, como
Castel, Renée Lourau. Pude conhecer num dia só os maiores autores que jamais imaginei
conhecer, conversar. A mesa do Basaglia contou também com Sergio Arouca, que falou
sobre a saúde no Brasil e os temas ligados à área. O Basaglia fez uma análise perfeita
da situação brasileira em poucas palavras: “Oh, a realidade de vocês é aquilo! Enquanto
vocês não mudarem essa realidade social, essa pobreza, essa miséria, a falta de direitos vai ser
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só lorota. Vocês vão ficar falando para os seus clientes particulares”. E o Arouca aproveitou a
ocasião e também fez um discurso político da necessidade do socialismo, da democracia
e criou um mal-estar, primeiro no congresso, porque as pessoas não esperavam alguém
assim, tão direto, como o Basaglia e o Arouca, mas acabou redirecionando o que era
a própria ideia do Ibraps, do Instituto e do movimento. Então, foi um ano riquíssimo.
Tivemos a greve, a crise da Dinsam. Com a greve iniciada pelos médicos psiquiatras, os
residentes também aderiram. O líder dos residentes, na época, era o Paulo Gadelha, que é
psiquiatra. Então o Gadelha começou o movimento de adesão por causa da relação com
a psiquiatria dos residentes e virou uma grande greve nacional dos residentes; tivemos
intervenções militares, ameaças, mas a força de alguns militantes jovens na área dos
residentes, entre os quais o Paulo Gadelha, o Renato Veras, a Jandira Feghali, que depois
foi a presidente da Amererj (Associação de Médicos Residentes). Então, 1978 foi um ano
riquíssimo que deu origem ao Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, existente
até hoje, mesmo tendo mudado de nome para ser um movimento social. Hoje, ele é
denominado de ‘Movimento de Luta Antimanicomial’ e também Associação Brasileira de
Saúde Mental, mas tudo veio dessa origem, com essa mesma orientação política, mesmas
linhas, diretrizes... e ainda hoje boa parte dos dirigentes, dos atores, são os mesmos.
Cebes – Você participou, na década de 80, da gestão do Eleutério como diretor nacional
do Cebes. Como foi esse período e como era sua relação com os companheiros?
Paulo Amarante – O vice-presidente, e isso já era uma tradição, era, digamos, um editor,
o responsável pelas publicações do Cebes. Eu sempre gostei muito dessa área e nesse
momento dei uma guinada na revista, que era nosso carro-chefe, incluindo lombada,
capa colorida; conseguimos contratar desenhistas renomados para fazer charges;
enfim, dar outra visibilidade à revista. Com o acordo que tínhamos com a Editora
Muro, conseguíamos espaços e notinhas no jornal para divulgar o trabalho do Cebes.
Tínhamos também parceria com a Editora Hucitec para publicação da ‘Coleção Saúde
em Debate’. Foi aí que publicamos o livro do Hésio Cordeiro, em parceria com a Editora
Graal, depois o do José Carlos Braga. Fiquei responsável por essa área, e o Temporão,
encarregado pelo Eleutério, me acompanhava nesse trabalho. Recordo-me desse tempo
com muita nostalgia, porque íamos, eu e Temporão, pelo menos uma vez por mês para
São Paulo de trem. Gastávamos doze horas para chegar. Os atrasos chegavam a quatro,
cinco, seis horas. Aproveitávamos para conversar e discutir diversas coisas relacionadas
à conjuntura, à Saúde, à política. E lá em São Paulo, a Adalgisa nos recebia na Editora
Hucitec, onde acertávamos os detalhes sobre as publicações. A gente escolhia, puxava
autores importantes, botava autores lá, como é o caso das coleções, mas o Cebes não
ganhava nada, era por militância.
Cebes – E essa linha editorial exerceu um papel muito importante na formação dos
novos sanitaristas, uma nova saúde pública, um pensamento crítico. Você mencionou
Berlinguer e a ideia, a noção do conceito de consciência sanitária, que foi muito utilizado
nesse momento...
Paulo Amarante – Acontece que as pessoas têm, até hoje, as revistas do Cebes. Acabei de
doar minha coleção completa da ‘Saúde em Debate’ para o Projeto Memória do Cebes. É

Cebes 40 anos: Memória do Futuro

124

possível ler novamente, depois de tanto tempo, a revista nº 1 com artigos do Arouca, da
Ana Tambellini, Mário Testa, Naomar de Almeida Filho, Jairnilson Silva Paim e ver que
fundamentos da Reforma Sanitária estão ali, e não tinha outra publicação que cumprisse
esse papel de formular um pensamento crítico.
Cebes – Esse é um período em que já há uma mudança importante do ponto de vista
político-social no País, mas a luta democrática cresce, especialmente na área da Saúde.
Você tem iniciativas que acatam parte das propostas que o Cebes formulou e o movimento
da saúde propôs. Ou seja, você tem reformas da Dinsam, na área da saúde mental, no
Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social). O Eleutério e
Temporão vão para o Inamps e esse torna-se outro momento dessa militância e talvez
para o próprio Cebes...
Paulo Amarante – Nós tínhamos um movimento político importante na saúde, mas com
o Sindicato e sua função mais ligada aos aspectos trabalhistas, foi perdendo o papel
inicial que teve de uma associação política para ser realmente um sindicato reivindicando
questões da categoria. Perdeu muito da ideia de um ator na formulação de uma nova
política mais justa, democrática, participativa e ficou mais na questão do seguro saúde,
planos de saúde... Então, o Sindicato foi saindo um pouco desse papel, e o Cebes
continuou na formulação em política. Lá no início dos anos 80, foi o período da distensão
democrática, último governo militar, foi então que o Eleutério foi chamado para
assessorar o Aloísio Sales no Conasp (Conselho Consultivo de Administração de Saúde
Previdenciária), e a entidade passou a representar uma certa democratização da política
de saúde. O Conasp era composto por líderes do Sindicato dos Trabalhadores, Federação
dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), e eu ia às reuniões
pelo Ministério da Saúde, pela Dinsam.
Cebes – Vinte anos depois da fundação do Cebes, você é eleito presidente da entidade.
Como foi esse processo até chegar você chegar à presidência?
Paulo Amarante – O Cebes sempre viveu em crise. Na verdade, a gente não era eleito para
ser presidente, a escolha se dava pelas circunstâncias. No meu caso, por exemplo, eu fiz
uma opção. Cheguei a ser coordenador da Saúde Mental do Rio de Janeiro, mas por pouco
tempo, pois não gostei. Eu gosto do movimento social e do papel de pesquisador. Sempre
achei que esse era o meu lugar... Então, tinha mais disponibilidade nessa época. Nós fizemos
uma reunião para discutir a diretoria, mas ninguém era candidato. O Arouca então falou:
“Não tem quem escolher. A bola da vez (ele falou essa expressão) é o Paulo Amarante; ele vai ser
o presidente”, então, não teve jeito. O Arouca sempre teve uma escuta muito grande para a
Reforma Psiquiátrica. Ele se ligava nessas questões. Na época da nossa luta pela aprovação
da Lei da Reforma Psiquiátrica, ele se dedicou muito, apoiou, vinha a muitas atividades e
sempre acompanhava o que acontecia nessa área. Ele dizia: “Vai ser importante para o Cebes
o que está andando mais. Agora, em termos de política, é a Reforma Psiquiátrica”. Nessa época, o
Cebes estava muito desarticulado. A revista não saía e não saía nada de novo. Ninguém se
nomeava mais como membro do Cebes e tudo mais... Então, foi muito difícil. As coisas se
acertaram assim: primeiro definimos que a eleição seria durante a X Conferência Nacional
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de Saúde, que teria a presença do Berlinguer. A minha eleição foi por unanimidade, por
aclamação, foi muito bonita porque estava o David Capistrano. É uma pena que o pessoal
da diretoria em Brasília não pensou em gravar, filmar. Aí que veio a minha ideia do Projeto
Memória. O David fez um depoimento emocionante contando os primeiros dias do Cebes,
contou que ele era do Partido Comunista e o José Ruben era de outra linha, comunista,
mas de outra tendência e que eram inimigos, brigavam muito... Foram presos, aliás, foram
colocados na mesma cela para um brigar com o outro – que era uma das formas de tortura
–, mas dali saiu a ideia de criar uma associação, um movimento, e o tiro saiu, literalmente,
pela culatra. E outro depoimento lindo foi do Giovanni Berlinguer, sensibilizado com o
depoimento do David, pois a gente já sabia da doença dele e como ele estava ali começando
a fazer suas memórias. O Berlinguer falou, então, da primeira vez que veio ao Brasil para
o lançamento do livro que ele tinha autorizado e da ocasião em que, chegando em São
Paulo para falar com os médicos, olhou, olhou, procurando, assim, alguém com cara de
presidente do Cebes e viu lá o David e o Zé Ruben, que foram esperá-lo. O Zé Ruben,
a gente chamava carinhosamente de ‘Bode Orellana’, que é um personagem do Henfil,
por causa daquela barbichinha dele, aquele ‘oclinho’, aquela cara e jeitão do Orellana. O
Arouca a gente chamava de ‘Rhalah’, também um personagem do Angeli. Então, quando
o Berlinguer olhou, viu dois caras de sandália de dedo, barbudos, iguais àqueles comunistas
da década de 50, revolucionários cubanos... Foi muito bonito como ele se envolveu e
começou a trabalhar com o Cebes, a ver a importância, o peso e o reconhecimento que ele
tem ainda hoje, né?! O Adib Jatene participou também, e fiquei muito sensibilizado com
a dedicação dele. Então, peguei o Cebes, nesse período, com muita dívida, com a revista
atrasada; a sede era em Londrina, e quando eu precisava ir para lá era muito caro, muito
complicado. Foi aí que tive o apoio, que considero fundamental, do Adauto José Araujo,
que nos cedeu uma sala aqui na Fiocruz. Conseguimos pagar os aluguéis atrasados em
Londrina, os funcionários, o Imposto de Renda e o que tinha ficado sem pagamento por
não termos dinheiro naquela ocasião.
Cebes – E de onde vinha o dinheiro para você pagar essas contas? Como vocês resolveram
essas pendências?
Paulo Amarante – Primeiro introduzi a cobrança por boleto. Anteriormente, as pessoas
recebiam com a revista uma cartinha ‘pague, manda um cheque’, mas ninguém fazia
isso. Mandando o boleto, quando a pessoa fosse pagar o telefone, a luz etc., ela pagava
aquilo. Então, teve uma entrada de recursos muito expressiva. Nós estávamos com cento
e poucos pagantes e chegamos a 800; foi muito bom. Por outro lado, depois de fechada a
sede lá em Londrina, apareciam contas e cheques do Cebes que eu não sabia com quem
estavam ou quem os estava assinando. Eles apareciam e caíam na conta que eu já tinha
fechado. Aparecia cheque com data recente, então algum talão deve ter desaparecido.
Foi um trabalho muito louco de fechar tudo lá, tirar tudo de lá, pagar as dívidas, zerar
funcionário...
Cebes – Quem eram seus colegas nesse período?
Paulo Amarante – Fundamentalmente trabalhei quase que sozinho. Assumi, inclusive, a
revista. O editor era o Paulo Mangeon Elias, que foi convidado pelo Carvalheiro a assumir
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a revista ‘Saúde & Sociedade’ no Instituto de Saúde em São Paulo. Então, fui para São
Paulo buscar os documentos da revista que estavam com ele. Fui ajudá-lo lá na casa dele
a localizar as caixas de arquivo morto, embalamos tudo e eu trouxe para o Rio de Janeiro
na mão. Fui a Londrina também buscar geladeira, máquina de xerox velha, mimeógrafo,
um monte de coisa. Coloquei em dia a documentação toda do Cebes; contratei como
secretária a Ana Cláudia Guedes, que atuava, e ela fez um trabalho fundamental. Tive
apoios importantes como o do Armando Raggio, presidente do Conass (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde) na época. Ele fez duas revistas pela Secretaria Estadual
de Saúde, auxiliou na divulgação. A primeira divulgação da revista foi feita pelo Eleutério
com recursos que o Luiz Felipe Moreira Lima doou como apoio. Era assim que a gente
fazia, e nada ficava escondido. Era muito bem explicitado que a divulgação da revista
era uma parceria entre o Cebes e uma entidade, associação, instituição. E a partir daí
fizemos uma sede, conseguimos montar uma estrutura, deixar a revista em dia. Com
o apoio do Armando, fizemos duas revistas pela Secretaria de Saúde do Paraná e duas
pelo Conass. Passei a frequentar as reuniões do Conass e isso foi importante para o
Cebes. Eu e Armando chegamos a criar o Projeto Memória do Cebes. David Capistrano,
Eric Jenner Rosas e Sergio Arouca, todos os presidentes do Cebes, estavam vivos e em
condições de dar depoimentos, inclusive o Eleutério Rodriguez Neto. Tentamos fazer um
convênio com a Casa de Oswaldo Cruz, e a ideia era entrevistar essas pessoas com uma
abordagem de pesquisa, para documentação, para ficar guardada aqui na Casa Oswaldo
Cruz, mas o convênio não andou. Eu fiz a contraproposta, que era doar uma coleção
da ‘Saúde em Debate’ para a histórica biblioteca da Casa de Oswaldo Cruz para que
pudesse emprestar às pessoas, digitalizar etc. O Edmundo Gallo, presidente do Conselho
Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), também fez um repasse
importante, e criamos uma revista do Conasems que infelizmente não teve continuidade.
Foi número único e chamava ‘Saúde e Cidade em Debate’. Então, foram essas pessoas que
mais ajudaram, principalmente em termos financeiros.
Cebes – Nesse período, do ponto de vista político, o que marcou mais a sua gestão, em
termos de luta política?
Paulo Amarante – Falando pelo Cebes, nós conseguimos manter a discussão política na
área da saúde. Algumas vezes, principalmente no caso da Reforma Psiquiátrica, seja
intermediando, conseguindo pessoas, conseguimos entrar um pouco mais na pauta da
Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) propondo temas; inclusive fizemos
algumas discussões importantes de políticas de saúde dentro da Abrasco, do Conass,
na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Eu procurei a SBPC,
falei do Cebes, encontrei pessoas antigas da SBPC que identificavam o Cebes como
um interlocutor importante na área da Saúde e então conseguimos debater política
novamente. As pessoas entraram nas instituições, e surgiram novos atores, como Conass,
Conasems e outras entidades. O Sistema Único de Saúde (SUS) tinha se acomodado um
pouco, e quase que não tinha debate.
Cebes – Vocês conseguiram discutir, tocar na questão da Reforma Psiquiátrica nesse
período da sua presidência?
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Paulo Amarante – A Reforma Psiquiátrica nunca perdeu para o movimento social, mas
essa foi uma das minhas lutas também. Sempre falei: “Não quero virar diretor de nada,
quero continuar e manter o movimento!”. Então, a gente conseguiu manter o movimento que
continua debatendo política, participando da Reforma Psiquiátrica de uma maneira mais
ampla, mais política do que só a implantação e discussão desses serviços.
Cebes – Na verdade, mais fiel à própria ideia da construção da consciência sanitária...
Alargando o Conselho de Saúde...
Paulo Amarante – Sim, mais participativa! Muito mais do que a Reforma Sanitária, que
acabou se transformando mais numa reforma administrativa. Reforma Psiquiátrica
não é uma reforma de serviço, não é uma reforma do modelo assistencial, mas uma
transformação de cultura, de mentalidade.
Cebes – Sua gestão como presidente do Cebes se encerra, e você segue militando no
Cebes?
Paulo Amarante – Continuei militando. Inclusive, fui procurado várias vezes para tentar
definir quem seria meu sucessor, porque o Cebes estava saindo do buraco, voltou a fazer a
revista, outras publicações e muitos livros. No final da minha gestão, fiz um levantamento
das revistas ‘Saúde em Debate’, livros que voltamos a publicar e a divulgação desses
materiais que permitiram uma maior participação e visibilidade do Cebes. Nessa ocasião
o Armando De Negri foi candidato, e, a princípio, a Sarah Escorel comporia uma chapa
com ele. Fizemos uma assembleia na Abrasco de Salvador para discutir a eleição e acabou
sendo eleita a Sarah Escorel. Eu continuei responsável pela editoria na primeira gestão da
Sarah. No segundo mandato eu saí.
Cebes – Com a revista em dia, a ideia é catalogá-la?
Paulo Amarante – Sim! Eu indexei a revista pela primeira vez quando fui presidente. As
pessoas não se preocupavam muito com isso. Indexada ou não indexada, era uma decisão
da revista. Então, procurei enquadrar a revista no que havia de melhor. Ela passou a ter
lombada para aumentar a vida útil da revista e facilitar a leitura.
Cebes – Foi retomada a produção de livros também?
Paulo Amarante – Também! Lançamos agora a coleção ‘Pensar em Saúde’ que foi uma
ideia que tive quando fizemos uma oficina do ‘Cebes Pensar’ na Fundação Getúlio
Vargas. A Sônia Fleury gostou da ideia de fazermos uma coleção que tivesse uma linha
de formulação de políticas que o Cebes sempre teve e que está, digamos, esvaziada à
medida que as pessoas estão mais interessadas em publicar artigos em revistas indexadas.
Então, essa questão da publicação que chega ao profissional de saúde, ao técnico, ao líder
de Conselho é fundamental e acho que o Cebes volta a ter esse papel com a coleção
‘Pensar em Saúde’.
Cebes – Que perspectiva você vê para o Cebes nesse futuro próximo? Continua tendo um
lugar no processo da Reforma Sanitária, na sociedade brasileira?
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Paulo Amarante – Acho que mais do que nunca! Com a consolidação do SUS, enquanto
política, não se tem um processo de análise crítica e revisão do SUS a não ser pelos
próprios gestores, e a revisão do SUS não é uma questão de gestor só. Tem que ser
uma questão de princípios políticos e ideológicos com pessoas de várias inserções: do
pesquisador ao participante do próprio sistema. Acho que o Cebes começou a ter nova
visibilidade e vai, nos próximos anos, ser realmente uma das entidades mais importantes,
como foi no início da Reforma Sanitária.
Cebes – O Cebes está novamente ocupando uma lacuna que faltava?
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Paulo Amarante – Nesse Seminário em São Paulo a gente viu como o Cebes voltou a ser
falado. Analisando o discurso das pessoas, o Cebes está tendo visibilidade e importância;
e o fato de organizar o I Simpósio Nacional de Política e Saúde do Cebes, que era um
sonho antigo, é um momento muito importante. Nós vamos voltar a pensar política de
saúde no Brasil.
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SARAH ESCOREL
PRESIDENTE DO CEBES 2000-2002, 2002-2003 E 2003-2006 – ENTREVISTA
REALIZADA EM 2009
Cebes – Como você relacionaria a sua presidência do Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde (Cebes) com a sua trajetória profissional, já que você se dedicou a estudar o
movimento sanitário?
Sarah Escorel – Eu me tornei presidente do Cebes sem ter essa intenção. Na verdade, o
Paulo Amarante já tinha duas gestões, então, ele não podia, pelo estatuto do Cebes, se
candidatar a uma terceira. Era uma época em que o Cebes estava devagar, bem devagar.
O Paulo Amarante trouxe o Cebes de Londrina para o Rio de Janeiro e levou quase
que uma gestão para conseguir fazer a documentação necessária. Nessa segunda gestão,
ele estava muito sozinho, era ele e o Valdir da Silva e Souza. No final do mandato, eles
conseguiram um apoio para fazer quatro edições da revista ‘Divulgação em Saúde para
Debate’, que foram lançadas já na minha presidência, em agosto de 2000, durante a
XI Conferência Nacional de Saúde. Naquela ocasião, o Cebes estava muito tímido no
cenário, ele praticamente não existia mais. Foi quando pensei na possibilidade de formar
uma nova diretoria.
Mas nesse momento em que me tornei presidente, as minhas principais preocupações
foram conseguir financiamento para poder manter a entidade funcionando. Era isso que
mantinha e fazia o Cebes aparecer na cena política. Aos poucos, o Cebes foi novamente
reconhecido. Penso que minha trajetória profissional contribuiu para o Cebes reaparecer
no cenário político. Como não tínhamos dinheiro para viajar, sempre me identificava como
presidente do Cebes, e não como pesquisadora em saúde pública quando participava de
algum evento profissionalmente. Aproveitava o reconhecimento profissional para falar
politicamente. E também comecei a me manifestar em nome da entidade, diante de
algumas coisas. A que ficou mais conhecida foi uma carta aberta que fiz ao presidente
Lula, dizendo que nós não éramos lobistas, isso na minha segunda gestão.
Cebes – Quando foi isso?
Sarah Escorel – Foi em 2003. Minha gestão foi de 2000 a 2003. Também fui reeleita numa
circunstância muito desgastante, mas o Cebes estava com dinheiro, já estava no cenário
político e então foi formada uma outra chapa em que o José Gomes Temporão era o
presidente e eu a vice. Eis que ele foi chamado para assumir o Inca. Ele achou inviável
concorrer, por ser presidente do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e do Cebes, então
fui reeleita (2003 a 2006).
Cebes – Como que você avalia esse ‘distanciamento da saúde pública’ que mencionou
durante o período em que fazia doutorado, tornando-se algum tempo depois presidente
do Cebes? Como é que você via as gestões anteriores e qual foi a marca que você imprimiu,
inclusive, com essa carta ao presidente Lula?
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Sarah Escorel – Eu conheci o Cebes em 1977, num congresso em São Paulo. Eu estava
me formando naquele ano em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E ao chegar, fui numa sessão sobre saúde, onde tinha
a revista ‘Saúde em Debate’. Eu comprei a revista porque ela trazia uma visão política. Eu
não entendia nada do que lia na revista, mas esse foi o meu primeiro contato com o Cebes.
Em 1979, já com o Sergio Arouca como presidente do Cebes, ajudava a fazer a revista
e comecei a participar mais. Depois fomos para Nicarágua e acabamos nos afastando
um pouco do Cebes. Mas quando voltamos, novamente, ele ia às reuniões e eu também,
quando a maternidade me liberou um pouco mais. Sempre dei pareceres e participava
do Conselho Editorial. Fui secretária nas diretorias do Eleutério e do Volnei Garrafa. Por
um tempo eu fiquei afastada, mas depois fui eleita. O Cebes sempre foi a entidade que me
representou pelo seu papel político.
Cebes – Voltando à primeira gestão. Naquela diretoria que vocês conseguiram constituir
havia um trabalho coletivo?
Sarah Escorel – Queríamos ser uma entidade representativa nacionalmente. Tinha que
ter uma pessoa de Maringá, uma pessoa de Porto Alegre, Fortaleza. Isso fazia a reunião
de diretoria ser cara. Agora, passados tantos anos, acho que erramos por querer fazer
demais. Foi muito ambicioso, e não tínhamos dinheiro para bancar aquilo. Talvez durante
os primeiros seis ou oito meses a coisa funcionou, mas depois não. Nós não podíamos
ajudar, porque o que tínhamos dava para sustentar a funcionária e fazer a revista.
Cebes – Como era e quem fazia parte da segunda diretoria?
Sarah Escorel – Na segunda diretoria, o José Gomes Temporão foi meu vice. Chamei o
Carlos Otávio Ocké-Reis, que também era uma pessoa que tinha trabalhado comigo num
projeto das Ações Integradas de Saúde (AIS) no Núcleo de Promoção da Saúde (Nups)
e que estava no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Estava voltando de
Oxford, na Inglaterra, era economista e sempre queria discutir conjuntura. O Jacó, que
também tinha trabalhado nas AIS, não era um debatedor, mas era uma pessoa organizada,
que podia ajudar mais na parte de administração. Éramos, então, eu, Temporão, Jacó,
Carlos Otávio e a Rita Sório.
Cebes – A que você atribui as dificuldades das duas gestões?
Sarah Escorel – Acho que é uma mistura de falta de recursos e de profissionalização. A
diferença em relação às gestões anteriores é que o Cebes estava apagado, e o Márcio
Almeida estrutura o Cebes. E o Cebes funciona, passa a ter sede (uma sala cedida pelo pai
dele). Com a contratação de pessoal, coloca a revista para funcionar proporcionando um
período de regularidade à entidade. Quando o Márcio sai e o Eleutério assume, o Márcio
tinha uma ideia de que o Cebes devia virar uma editora, porque ele achava que era
esse o papel do Cebes: difundir conhecimento. Um conhecimento que as outras editoras
e os outros periódicos não iam fazer; um conhecimento político da área de saúde. E
já na diretoria do Eleutério, fizemos uma reunião em Minas, com o apoio do Núcleo
de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (Nescon/
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UFMG), para discutir quais seriam as perspectivas do Cebes. Mas a posição do Márcio
não foi a vitoriosa. As pessoas achavam que o Cebes tinha outro papel a cumprir.
Cebes – Qual era a sua posição nesse momento?
Sarah Escorel – A minha posição era de que não devia virar uma editora. Sempre achei que
o Cebes devia ter um papel político. Estivemos representados na IX, na X Conferência,
em 1992 participamos do Fora Collor e as pessoas reconheciam o Cebes.
Cebes – O Volnei Garrafa mencionou na entrevista dele que nessa época criou-se uma
relação mais estreita com o Congresso. Ele, Eleutério, enfim, a diretoria focou mais nessa
área e isso de alguma forma se manteve.
Sarah Escorel – O núcleo de Brasília, desde 1979, tem uma relação com o Congresso.
Foi o I Simpósio de Política Nacional de Saúde, realizado, inclusive, por estímulo do
núcleo de Brasília, que instigou os autênticos do Partido do Movimento Democrático
do Brasil (PMDB), que atuavam dentro da Comissão de Seguridade Social na Câmara, a
fazer esse Simpósio. Brasília sempre tem uma articulação muito forte com o Parlamento;
mas é natural! O Eleutério, que estava no Nesc (Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva),
em Brasília, tem um papel grande na Assembleia Constituinte, na plenária de entidades
e isso se manteve depois com a Lei Orgânica. Talvez, por isso, Volnei enfoque tanto
que a gestão dele estava muito vinculada ao legislativo, porque foi um período muito
intenso e o Eleutério teve um papel muito importante. Ele tinha uma base institucional
que permitia a sua atuação como presidente do Cebes, porque tinha essa retaguarda da
Universidade de Brasília (UnB).
Cebes – Na sua gestão, como era essa relação?
Sarah Escorel – Na minha gestão, eu estava acompanhando o Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e com isso conseguia aproveitar, em benefício do Cebes, as informações
que obtinha desse acompanhamento. Quem articulou isso foi o Nelson Rodrigues dos
Santos, o Nelsão. Ele que promoveu o contato do Cebes com o Parlamento e articulou
esse fórum da reforma sanitária. Também na Abrasco (Associação Brasileira de Saúde
Coletiva), desenvolvemos uma afinidade com o José Carvalho de Noronha, presidente da
entidade, que foi extraordinária, porque pensávamos na mesma direção, politicamente.
Ele nunca deixou o Cebes de lado em atividades políticas. Sempre ofereceu um papel
para o Cebes. Então, conduzimos reuniões juntos, criamos uma plataforma para o início
do governo Lula. Tivemos sempre uma participação conjunta. Na Comemoração dos 25
anos da Abrasco, eu fui como presidente do Cebes falar nessa comemoração, e ganhamos
uma placa.
Cebes – Quais foram as tensões políticas internas no campo da saúde pública, da saúde
coletiva, que você vivenciou?
Sarah Escorel – Eu vivi essa tensão fora do Cebes, entre o Partido dos Trabalhadores (PT)
e o Partidão. As pessoas sempre acharam que eu era do Partidão. Eu participei de duas
reuniões até que veio alguém do comitê estadual e baixou uma decisão que não tinha nada
de democrática. Eu peguei meu boné e fui-me embora. Se eu fui de algum partido, fui do
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PT. Fui do núcleo de Constituição do PT, mas acabei me afastando por não concordar
com certas decisões tomadas em relação a algumas pessoas. Acho que sempre fui muito
mais do movimento da área de saúde do que de partidos. Mas vivi essa tensão, inclusive
nós fazíamos parte de um grupo de pesquisa coordenado pela Sônia Fleury, onde essa
tensão se manifestava. A Sônia e as pessoas que pensavam como ela eram chamadas de
reformistas, e eles, os petistas, os que ainda usavam a categoria classe, e não cidadania,
eram verdadeiros revolucionários e essa era uma disputa. Então, imagina, se a Sônia era
reformista, o Hésio Cordeiro devia ser pra lá da reforma?! Os que eram liderados pelo
Sergio Arouca eram os mais radicais, e os liderados pelo Hésio Cordeiro eram os que
contemporizavam mais. Não que eles fizessem acordo com a ditadura, não era nada
disso; é que às vezes queriam, achavam que era possível fazer certos acordos institucionais
que nós, a turma do Sergio Arouca, considerávamos inaceitáveis. Nós lutávamos por
direitos do trabalhador, nós nos identificávamos com eles; não nos identificávamos com
a elite médica liberal. Agora, passado esse período, aí, sim, as diferenças apareceram
enormemente, e elas foram caracterizadas, num primeiro momento, numa disputa de
condução do movimento entre o PT e os que seriam mais próximos do Partidão. Isso
aconteceu na sucessão do Márcio. O Márcio tinha trazido o Edmundo Gallo para ser
vice-presidente. O Gallo sempre foi do PT; se apresentava como sendo do PT porque
o Partidão não se apresentava como sendo o Partidão. Mas o PT ficava quieto com a
sua área de influência que era muito maior. Essa disputa da condução do movimento
sanitário se mantém até hoje. Ela perdura com outros, outras roupagens, mas perdura!
Cebes – Houve uma espécie de votação em um dos congressos da Abrasco que opôs
o Sergio Arouca ao Gastão, que talvez expresse um pouco dessa situação a que você
descreveu...
Sarah Escorel – Eu fui ao congresso da Abrasco em Recife. Era a copa do mundo também,
então, digamos, havia uma mobilização nacional, além de ter eleições presidenciais. Foi a
primeira vez que Fernando Henrique Cardoso fora eleito. O Plano Real era um contexto
de intensa mobilização naquele ano (1994). E, no congresso da Abrasco, decidiu-se fazer
uma votação para ministro da Saúde. Primeiro teve uma assembleia: Lula presidente.
Depois outra assembleia: Fernando Henrique presidente. A assembleia do Lula era um
auditório lotado de gente, saindo gente por tudo quanto era lado; e a assembleia do
Fernando Henrique eram seis pessoas. Nós estávamos todos unidos para tornar Lula
presidente, então, era uma ideia de jerico criar essa cizânia entre o Sergioe o Gastão. Foi
feita uma votação, e o Arouca ganhou por poucos votos, mas ganhou.
Cebes – Fale um pouco sobre você e sua história. Você é a única presidente do Cebes que,
simultaneamente, é uma estudiosa do movimento sanitário. Como você vê isso?
Sarah Escorel – Optei pela medicina movida por questões sociais e me decepcionei
enormemente, porque queria estudar a saúde, não a medicina. Encontrei-me muito na
saúde pública e mais ainda na saúde coletiva. Eu diria que foi um achado profissional,
porque eu tinha pensado em começar tudo de novo. Fui fazer um doutorado naquilo
que devia ter começado; fazer Sociologia era, talvez, esse começo. A trajetória deu certo,
embora seja contraditório aos tempos modernos em que a gente escolhe um campo e
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vai se especializando. Agora eu digo que vou fazer filosofia, porque estou cada vez mais
generalista. Quando comecei na saúde pública, tinha envolvimento muito maior com
planejamento e com a organização de serviço de saúde. Era o que me atraía e eu gostava
mais. Gostaria de ser gerente de um posto de saúde, naquela ocasião, e poder realmente
trabalhar com a comunidade e fazer funcionar, fazer chegar o serviço de saúde, mas não
clinicar. Queria ser sanitarista dentro de um posto de saúde. Mas, fui para a Nicarágua.
Eu era voluntária; participei de algumas pesquisas; fiz uma pesquisa sobre a história do
serviço de saúde naquele país e depois participei do Plano Nacional de Saúde, porque
o Sergio estava assessorando o projeto. Ajudei na programação e depois fiquei com a
Atenção Primária. Os cubanos tinham uma grande influência, e comecei a trabalhar
nisso. Decidimos voltar para o Brasil e decidi ingressar no mestrado. O Sergio era meu
orientador e começou a me estimular: “por que você não estuda o movimento sanitário?”.
Nesse momento, fatos importantes estavam acontecendo, como a transição democrática,
as reuniões da transição, o Plano Copag, a XIII Conferência, as reuniões de secretários
municipais de saúde; quer dizer, tudo isso estava sendo feito e escrito pelas pessoas do
movimento sanitário.
Escrever a reviravolta sobre o movimento sanitário, ainda hoje, é um ato militante e
acho que isso a saúde coletiva me deu: poder de juntar, num mesmo campo, uma ação
de conhecimento científico, não ideologizado, tendo toda a preocupação metodológica e
um conhecimento militante, politizado, uma causa. Eu não saberia viver sem essa causa
e ela se manifesta nas escolhas que faço e que fiz.
Cebes – No doutorado, você trata, de certa maneira, de um tema muito mais amplo e
mais exigente do conhecimento do que seria esse movimento popular...
Sarah Escorel – Sim! Saí da área de saúde, mas entrei para o doutorado com um projeto
sobre políticas de saúde na democratização. Fui estudar a democracia e verifiquei, então,
que haveria uma contradição entre a democracia e a desigualdade. Aí fui estudar a
desigualdade e acabei na exclusão. Fui fazer uma pesquisa de campo sobre pessoas que
moram na rua. Quando faço pesquisa, acontece isso: começo num lado e vou parar num
outro. Deixo-me levar pelo objeto. Ter escrito ‘Reviravolta’ é fruto da militância e da
formação acadêmica que a saúde coletiva permite.
Acho que os homens se entendem através da política, constroem sociedades através da
política, fazem guerra por causa da falta de política; quer dizer que eu prezo a política, eu
acho que a política é realmente com P maiúsculo, uma grande possibilidade do diálogo
e da construção de um mundo em comum, por isso que eu me apaixonei pela Hannah
Arendt, que também tem essa visão. Esse é o meu lugar no mundo! Sou uma pessoa do
movimento de saúde. Não sou de um movimento de mulheres, apesar de defender várias
causas das mulheres. Eu sou do movimento sanitário. E também nunca quis estar nos
lugares de direção. Nunca pensei em ser diretora ou presidente de alguma instituição,
nem chefe de departamento quis ser. Gosto da parte do movimento.
Cebes – Como que você definiria, numa frase ou numa palavra, o Cebes?
Sarah Escorel – O Cebes é o movimento sanitário em ação!
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REFUNDAÇÃO DO CEBES: A REFORMA SANITÁRIA EM MOVIMENTO
LENAURA DE VASCONCELOS COSTA LOBATO
Foi em uma reunião na casa do Ary Miranda que discutimos, ainda em 2005, a situação
do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). Sarah havia mantido bravamente o
Cebes por duas gestões, mas havia um esgotamento da atuação do Cebes, falta de adesão
à entidade e um rombo financeiro importante. A ideia de acabar com o Cebes estava na
pauta, o que já demonstrava o quanto a entidade precisava se renovar. Eu mesma cheguei
a concordar com essa proposta, já que nunca havia participado ativamente do Cebes.
Mas naquele dia me convenci da importância e atualidade da entidade e entrei, com
todos ali, ‘de sola’ em sua reconstrução.
A ideia da refundação não tinha somente a ver com não fechar a entidade ou mesmo
fazê-la de novo vigorosa. A refundação teve um sentido de recuperar a noção da reforma
sanitária e reconhecer o papel da entidade como parte do movimento social. Essa
mudança foi importante, porque, embora o Cebes sempre reconhecesse a importância
dos movimentos sociais e nunca tenha aberto mão de seu papel crítico, vinha, desde
os anos 90, privilegiando a interlocução com setores governamentais e acadêmicos. A
conjuntura de 2005 já nos mostrava os entraves que o projeto da reforma apresentava,
agora mais claramente porque tínhamos um governo à esquerda. Ou seja, era preciso
radicalizar a crítica e buscar de novo nossa interlocução com as bases sociais da saúde
e demais setores sociais. Isso está bem claro no editoral da revista ‘Saúde em Debate’
sobre a refundação, quando a diretoria expressa “Mais do que atuar na trincheira do
aparato estatal, o Cebes tem como missão a luta pela hegemonia, participando na
construção e ampliação da consciência sanitária e na constituição de sujeitos políticos
emancipados” (CEBES, 2005, p. 227). E afirma que ”O Cebes necessita assumir um papel
(no) movimento social, articulando-se com a sociedade civil organizada para pensar os
limites da democracia brasileira” (CEBES, 2005, p. 228).
O sentido da Refundação foi recuperar a reforma sanitária no que toca a seu compromisso
com a radicalização democrática e a construção de um projeto civilizatório, de participação
política integral, de reconhecimento e respeito à diversidade e de materialidade de direitos
em sistemas efetivos de atenção às necessidades da população. Foram muitas reuniões e
discussões que fizemos na gestão de Sonia Fleury. A discussão qualificada com produção de
documentos, marca histórica do Cebes, foi intensa no período. Essa gestão ainda teve três
anos, já que depois votamos outro estatuto, passando as gestões seguintes para dois anos.
Para buscar recursos, apresentamos um grande projeto denominado Projeto Reforma
Sanitária em Debate: Atualização da Agenda, Desafios à Renovação dos Conhecimentos
e Práticas, aprovado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que apelidamos
de ‘Projetão’. Os objetivos do projeto expressam bem a Refundação: 1) Gerar um amplo
e sistemático debate sobre temas considerados estratégicos para o avanço da Reforma
Sanitária, permitindo um aprofundamento do conhecimento neste campo; 2) Formular
estratégias de políticas públicas necessárias para enfrentar os desafios atuais da Reforma
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Sanitária; 3) Aglutinar atores sociais e políticos em torno de uma coalizão reformadora que
viabilize as transformações desejadas; 4) Difundir a consciência sanitária e formar novas
gerações de profissionais e atores sociais comprometidos com a Reforma Sanitária. Esses
objetivos foram consolidados em três linhas de ação: 1) a produção de conhecimento, 2)
a formulação de estratégias e 3) a construção de alianças políticas (CEBES, 2010).
Foi esse projeto que nos permitiu recuperar financeiramente o Cebes e construir
concretamente a Refundação. A parte mais difícil seria construir o lugar do Cebes nos
movimentos sociais, que então eram bem diferentes dos anos da transição democrática.
Com o avanço da democracia e da institucionalização do direito à saúde e do Sistema
Único de Saúde, o setor Saúde passou a contar com a atuação política e técnica de centenas
de associações, Organizações Não-Governamentais, dos conselhos de políticas. O Cebes,
naturalmente, tinha deixado de ter a centralidade que tinha anteriormente. Montamos
assim uma arquitetura que reunia o tradicional – discussão especializada e produção de
documentos –, com a busca de diálogo com os movimentos sociais. O projeto previa
inicialmente várias áreas temáticas (seguridade social; saúde e legislativo; trabalho e saúde;
relações entre o público e o privado; justiça e saúde; saúde do trabalhador; gestão hospitalar;
modelo de atenção; desenvolvimento econômico e saúde; pacto federativo e saúde;
participação e controle social na saúde), que foram condensadas em sete: Seguridade social;
Participação social e democracia; Direito à saúde; Gestão em saúde; Público e privado na
saúde; Desenvolvimento, economia e saúde e Determinação social da saúde.
Fez parte dessa ‘arquitetura’ discutir uma metodologia de trabalho. Essa metodologia foi
importante porque permitiu aprofundar o trabalho coletivo. A produção intelectual do
Cebes não é uma produção acadêmica comum. Não são só artigos e notas individuais
que circulam. São documentos resultantes de discussões e disputas de posições, que no
caso do Projetão e da Refundação foram muitas vezes bem intensas.
Para cada área temática escolhíamos um coordenador, que elaborava um termo de
referência sobre o tema para discussão na diretoria. O objetivo era ter uma base para
a realização dos seminários, com especialistas e atores sociais estratégicos. Para alguns
temas, que considerávamos que requeriam uma profunda atualização, realizamos oficinas
de trabalho prévias aos seminários, com a contratação de papers por especialistas.
Definidas as linhas gerais de discussão de cada tema, a metodologia definia a estrutura
temática do seminário (conteúdo das apresentações e temas em debate dentro da área
temática); o modelo de seminário (com grupos de debate, com debatedores para as
mesas etc); as mesas, palestrantes e papers convidados, assim como atores estratégicos
convidados (representantes governamentais, intelectuais, pesquisadores, entidades,
representantes dos movimentos sociais, diretoria ampliada do Cebes, profissionais de
saúde, núcleos do Cebes, estudantes); a produção editorial do material.
Seguindo a linha de construir alianças, os seminários foram momentos cruciais na difusão
e debate da reforma sanitária com outros atores sociais, muitos deles até então distantes
das questões da saúde. Por isso a definição dos atores foi tarefa valorizada na organização
dos seminários. Nos contatos que fazíamos inicialmente, muitas entidades nem conheciam
o Cebes. A diretoria se mobilizou para pensar os atores e insistir nos convites.
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Com o site do Cebes, os eventos eram lançados previamente, como os termos de
referência e papers contratados, o que permitia a discussão e participação prévia dos
interessados e estimulava a presença nos eventos. Todos os seminários foram também
gravados, com o objetivo de produzir material didático sobre as áreas temáticas, o que
foi importante para a difusão do Cebes entre núcleos e profissionais. Essa estratégia foi
aprofundada na gestão de Roberto Passos com o projeto de Formação do Cebes.
Realizamos, entre dezembro de 2007 e março de 2010, nada menos que quatro
oficinas (Política, Participação e Controle Social; Relações entre o Público e o Privado;
Desenvolvimento, Economia e Saúde; Determinação Social da Saúde), cinco seminários
(‘Seminário Internacional Saúde e Democracia: participação política e institucionalidade
democrática’; ‘Seminário Internacional Seguridade Social e Cidadania: desafios para uma
sociedade inclusiva’; ‘Seminário O Público e o Privado na Saúde’; ‘Seminário Gestão
Pública na Saúde: alternativas para a consolidação do direito Universal’; ‘Seminário
Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária’) e um encontro nacional (‘Encontro
Nacional para Efetivação do Direito à Saúde’) e ainda o Simpósio de Política do Cebes.
Nesse processo consolidamos parcerias importantes com a Abrasco (Associação Brasileira
de Saúde Coletiva), a ABrES (Associação Brasileira de Economia em Saúde), o Idisa
(Instituto de Direito Sanitário Aplicado), a Ampasa (Associação Nacional do Ministério
Público de Defesa da Saúde), com o Conselho Nacional de Saúde, com a ONG Criola,
o Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), a Rede de Educação Popular e Saúde,
o Instituto Polis, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Outras entidades
como a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Católicas pelo Direito de Decidir,
Pastoral da Criança, Coordenação Executiva das Comunidades Quilombolas, Conectas
Direitos Humanos e a CUT (Central Única dos Trabalhadores) participaram de vários de
nossos seminários e contribuíram para nossos debates. Deputados de diferentes partidos,
membros do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), especialistas internacionais também foram
convidados a interagir com o Cebes. Companheiros da Asociación Latinoamericana de
Medicina Social (Alames), passaram também a comparecer aos eventos do Cebes, o que
ajudou na retomada de nossa histórica parceria com essa entidade.
Em 2008 o Cebes implantou o seu site, um dos objetivos do Projetão. Ali passamos a
informar sobre os temas conjunturais e os principais debates concernentes às políticas de
saúde e à reforma sanitária. Criamos o ‘Blog do Cebes’ e as seções ‘Cebes apoia’, ‘Cebes
Participa’, ‘Radar da Mídia’, ‘Outros Destaques’, ‘Análise de Conjuntura’ e a Biblioteca
David Capistrano, com nossos livros, além de vídeos e documentos. Foi um instrumento
importante da Refundação e é hoje o principal canal de divulgação do Cebes e suas teses.
A tradição de publicação de livros, da revista do Cebes e de documentos foi também
profícua na Refundação. O Projetão inaugurou a ‘Coleção Pensar em Saúde’, voltada
à atualização da agenda da reforma sanitária brasileira. Foram quatro livros, resultado
dos seminários ‘Participação, democracia e saúde’; ‘Seguridade social, cidadania e saúde’;
‘Determinação social da saúde e reforma sanitária’ e ‘Gestão pública e relação público
privado na saúde’, que foram desde logo disponibilizados integralmente no site do Cebes.
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A Refundação também revitalizou a Revista, que passou por reformulações em sua
identidade visual, conteúdo e periodicidade; voltou a ser editada regularmente, aumentou
a sua indexação em bases de dados e a partir de 2010 mudou sua periodicidade de
quadrimestral para trimestral. No âmbito do Projetão foram publicadas oito revistas
com temas estratégicos como participação social, gênero, saúde mental, os 20 anos do
SUS, relações público-privadas e determinação social. Nessas revistas foram reeditados
documentos importantes do Cebes, como ‘A questão democrática na saúde” ou uma
entrevista de Giovani Berlinguer sobre o aborto. Também a lembrança em capas de
suas edições dos precursores da reforma sanitária brasileira, como foi a série iniciada em
2010, quando o número 84 fez homenagem ao Prof. Samuel Pessoa. Essa característica
do Cebes é singular, de reiterar a memória e usá-la como mecanismo de fazer o presente.
Os documentos foram a parte ‘nobre’ da Refundação. Ao mesmo tempo em que
reafirmavam a tradição do Cebes, mostraram sua vivacidade e renovação. Os documentos
foram (e são) a marca do Cebes, através dos quais nos posicionamos sobre temas
polêmicos, criando repercussão política e formulando estratégias políticas. A Refundação
produziu, segundo pude registrar, 30 documentos. São eles:
●● A questão da saúde no DF (março de 2010)
●● A desconstrução do SUS (março de 2010)
●● SUS - qual o rumo (março de 2010)
●● Autonomia gerencial
●● Cebes 30 anos
●● Carta do Rio de Janeiro, ‘Seguridade Social e Cidadania’ Documento do Seminário
(set/2008)
●● Artigo Sonia Fleury (Cebes) - Aborto
●● Artigo Carvalheiro (Abrasco) - A saúde e a política
●● Artigo Sonia Fleury (Cebes) - Democratizando o poder local
●● Carta aberta ao Marcio Almeida
●● Carta aberta ao Ministro Temporão
●● Carta ao Deputado Pepe Vargas
●● Cebes - nota regulamentação da EC-29 (maio/2008)
●● Cebes - posição sobre Fundações Estatais
●● Cebes na XIII Conferência Nacional de Saúde
●● XIII Conferência Nacional de Saúde: atores, documentos e propostas
●● Desafios e perspectivas da política social
●● Enunciado estratégico de Sonia Fleury ao CDES

Cebes 40 anos: Memória do Futuro

142

●● Gasto em saúde no Brasil
●● Manifesto em defesa dos direitos sociais básicos sob ameaça na reforma tributária
●● Notas para o debate sobre participação social
●● O SUS pra valer
●● Entrevistas realizadas com delegados da XIII Conferência Nacional de Saúde
(panorama preliminar)
●● Participação do Cebes no debate sobre o modelo de gestão e a Fundação Estatal de
Direito Privado
●● Plataforma: política e diretoria do Cebes
●● Plataforma: o Cebes vive. Viva o Cebes!
●● Reflexões sobre a organização da XIII Conferência Nacional de Saúde
●● Reforma Sanitária em debate
●● Relatório do Seminário A Crise Econômica Mundial e a Conjuntura Política e
Social na América Latina: Impactos na Saúde (participação do Cebes no Fórum
Social Mundial 2009)
●● 20 anos do SUS: celebrar o conquistado. Repudiar o inaceitável
Entre todos esses documentos, alguns se destacam pelo impacto positivo que causaram
no movimento em defesa da Reforma Sanitária. Um deles foi o ‘SUS pra valer: Universal,
Humanizado e de Qualidade’. Neste documento as entidades que compõem o Fórum da
Reforma Sanitária Brasileira apresentaram o conjunto de propostas para a transformação do
Sistema Único de Saúde. O documento foi um dos mais acessados e o Cebes recebeu diversas
manifestações de seu uso como documento de apoio a movimentos sociais e à academia.
Outro documento importante foi a ‘Carta do Rio de Janeiro: em defesa da seguridade
social’. Resultado do Seminário Seguridade Social e Cidadania, de setembro de 2008, o
documento foi assinado por várias entidades, criticando a proposta de reforma tributária
então em tramitação no Congresso Nacional. A Carta, que contou com mais de 400
assinaturas de organizações da sociedade civil, artistas e produtores culturais, profissionais
da saúde e da assistência social, representantes do governo e cientistas políticos, expressa
propostas em defesa do financiamento social.
Os documentos ‘A questão da saúde no DF’ e ‘A desconstrução do SUS’ tratam de
Dossiê Corrupção na Saúde, elaborados pelo Núcleo do Cebes do Distrito Federal no
mês de março de 2010, em resposta aos escândalos de corrupção do governo do DF que
prejudicaram ainda mais a saúde local. A participação intensa do núcleo DF do Cebes
gerou a indicação de uma de suas componentes e diretora do Cebes, para assumir o cargo
de titular da secretaria de saúde do Distrito Federal.
O documento ‘SUS Qual o rumo?’, de março de 2010, assinado pelo professor Nelson
Rodrigues dos Santos, diretor do Cebes, é um abrangente e apurado conjunto de subsídios
para movimentos influenciarem compromissos com os princípios da reforma sanitária
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nas plataformas eleitorais que disputariam as eleições em 2010, tanto a presidencial,
como as estaduais e as parlamentares.
Um último destaque cabe ao documento ‘20 anos do SUS: celebrar o conquistado;
repudiar o inaceitável’. Este documento, elaborado pela diretoria do Cebes, foi resultado
de intenso debate e análise da situação do SUS e da saúde nos 20 anos da Constituição
de 1988. A difícil tarefa de defender o SUS sem abrir mão de apontar seus problemas foi
o espírito do texto, o que gerou salutar reação de críticas e apoios, estimulando o debate
de ideias. Este documento também foi um dos mais acessados no site do Cebes e, pelo
seu estilo direto e objetivo, foi referência para proposições de movimentos e profissionais.
A reativação e criação de novos núcleos do Cebes foi o resultado mais inovador desse
período da Refundação, que vem se concretizando nas gestões posteriores. Nosso único
núcleo ativo em 2006 era o de Campinas e em 2010 já eram 20 núcleos. O Cebes se
concretizou como um espaço de discussão apartidário e plural e, por isso, o lugar e papel
dos núcleos, e sua relação com a diretoria nacional, apresentavam (a ainda apresentam)
tensões. Melhor assim. As características do Cebes como entidade não são usuais. Ele
é think thank, é movimento; não representa segmento, mas partilha uma causa; não é
partido, mas tem plataforma e ideologia.
O José Ruben, em entrevista ao Projeto Memória, dizia que não havia briga política no
Cebes de sua época. Eu não diria o mesmo do período da Refundação. Mas foram boas
brigas. Falar desse período com a conjuntura que temos em novembro de 2016 nos traz
sentimentos ambíguos. Um trabalho árduo que parecia tão promissor, hoje parece que
se desfez no retrocesso. Por outro lado, saber que estamos todos aí, solidários em nosso
compromisso com a democracia e a igualdade, celebrando os 40 anos do Cebes, nos faz
fortes, vivos com a memória dos cebianos, incertos sobre o futuro, mas certos sobre o que
fomos e somos capazes de construir.
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O CEBES VIVE – VIVA O CEBES!
PLATAFORMA POLÍTICA DA DIRETORIA NACIONAL, GESTÃO 2006-2009 LANÇADA
DURANTE A POSSE
A necessidade de repensar o lugar do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes)
na conjuntura atual foi colocada ao serem levantadas dúvidas sobre as possibilidades
e perspectivas de sua continuidade. Para além do valor histórico de uma instituição
que tem sua trajetória confundida com a luta pela Reforma Sanitária no Brasil, tratase de avaliar sua viabilidade e perfil nas circunstâncias atuais. Os êxitos do Movimento
Sanitário foram responsáveis por grandes alterações do aparato institucional estatal
na área de saúde, bem como pela emergência de um novo tecido da sociedade civil,
que deu origem a fortes instituições como os Conselhos de gestores e a Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), às quais vieram a se juntar a Rede Unida e a
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde (Ampasa). Junto com
elas o Cebes tem participado da Plenária das Entidades da Saúde em conjunto com a
Frente Parlamentar da Saúde na Câmara Federal. Grande parte deste esforço tem sido
em defesa de uma fonte de financiamento estável para o Sistema Único de Saúde (SUS),
por meio da regulamentação da Emenda Constitucional no. 29. Esta é uma prioridade
que requer a mobilização constante de todas as entidades.
Se bem que a maior parte dessas lideranças encontrem suas raízes na matriz Cebiana, a
pergunta que surge é sobre a necessidade e possibilidades de manutenção da instituição
Cebes nesse cenário. A resposta que damos a esta questão é que o Cebes é hoje
imprescindível para fazer avançar a Reforma Sanitária. Por isto estamos propondo sua
refundação, entendida como o encontro com suas características originais de espaço da
discussão da política em saúde, para além do espaço da discussão da política de saúde.
Esse lugar é onde se dá o encontro do conhecimento científico com a análise política,
que, sem duplicar o trabalho da academia, das organizações corporativas ou dos partidos
políticos, permite transformar o saber em propostas estratégias de intervenção política
na realidade.
O Cebes é um espaço plural e não partidário, comprometido com a construção da
Democracia em Saúde, entendendo que a democracia vai além da institucionalidade e da
representação, passando pela construção de uma esfera pública plural e inclusiva, onde os
cidadãos se reconheçam como iguais e sujeitos de direitos. Isto implica, necessariamente,
na transformação do aparato institucional, forjado na tradição clientelista e patrimonial,
em um campo permanente de luta por espaços de participação e garantia dos direitos das
populações marginalizadas por meio de um processo que perpetua o exercício elitista do
poder. Portanto, a renovação institucional e a inovação gerencial para democratização da
saúde fazem parte de um projeto que merece mobilização constante, e o Cebes será um
ator autônomo, capaz de forjar redes políticas que exerçam a crítica como instrumento
de reflexão e ação.
Mais do que atuar na trincheira do aparato estatal, o Cebes tem como missão a luta
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pela hegemonia, participando da construção e ampliação da consciência sanitária e da
constituição de sujeitos políticos emancipados. A disputa por projetos de sociedade – da
liberal à socialista – se dá com cada vez maior intensidade, incidindo no campo social por
meio da difusão de valores individualistas, consumistas e submissos a uma inexorabilidade
que prescinde da história e da política. Ao lutar pela compreensão da saúde coletiva, como
um bem público e socialmente determinada, propugnando sistemas de atenção baseados
nos valores da solidariedade e na garantia de direitos; nas práticas integrais da promoção à
reabilitação; na exigência da participação ativa dos cidadãos nas decisões sobre sua saúde e
sobre a política de saúde, estamos permanentemente lutando por uma sociedade mais justa.
O Cebes precisa existir e se tornar um interlocutor dos meios de comunicação massivos,
difundindo conhecimentos e valores que nos conduzam à busca de respostas que permitam
aglutinar as forças sociais que se orientam pela busca da paz e redução da violência.
A trajetória da Reforma Sanitária é um enredo complexo entre a força de um forte
movimento de transformação social, ou seja, instituinte, e a bem sucedida estratégia
de ocupação de espaços instituídos. Contraditoriamente, a cada vez que se avança
nos espaços instituídos, o que representa nossa pujança e presença na correlação de
forças, novas contradições se colocam, a principal delas sendo a redução do poder de
transformação do movimento sanitário. Se o poder é mais bem percebido pelo que ele
é capaz de concretizar institucionalmente, ele só tem sentido e direção se se mantiver
unido às bases sociais que radicalizam a demanda democrática. O Cebes não pode perder
esta característica de movimento social, capaz de empolgar pelo vigor de sua proposta
e, ao mesmo tempo, as características de uma organização social, capaz de incidir na
realidade com a clareza de suas propostas e sua capacidade de articulação política.
A institucionalização da Reforma Sanitária correspondeu a um enorme avanço
democrático e ao estabelecimento de um novo marco civilizatório, no qual o direito à
saúde se encontra legalmente entronizado. No entanto, a não-realização desse direito no
cotidiano da população em sua interação com uma realidade institucional precária, é um
permanente solapamento da cultura e dos valores da democracia, levando cada dia mais
a seu descrédito. Esta tarefa, de fazer com que os direitos enunciados se transformem em
direitos em exercício pleno da cidadania, continua pendente e requer nossa ação política
contundente e não conivente com a ineficiência e ineficácia, com o clientelismo e a
corrupção, com qualquer forma de discriminação. Nossa tarefa no Cebes é demonstrar
que um sistema público universal, de qualidade e humanizado é viável, hoje.
O crescimento de um mercado competitivo em saúde, que se consolidou antes de sua
regulação, requer um esforço de nossa parte para pensar formas de intervenção pública
que garantam os direitos dos consumidores e a ética profissional, além de condições
de trabalho adequadas nesses serviços. Necessário se faz reverter as formas atuais de
drenagem de recursos públicos para a atenção privada em saúde. A produção de insumos
e tecnologias, subordinada a uma lógica de acumulação capitalista, precisa ser revertida
para a produção de bens e serviços em função das necessidades. O Cebes deve se articular
com os movimentos nacionais e internacionais que se mobilizam em torno da produção
de medicamentos e garantia de atenção à saúde para os países e populações pobres.
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A institucionalização das políticas sociais no novo padrão constitucional, baseado na
descentralização e participação, gerou uma arquitetura institucional inovadora, porém de
eficácia limitada, pois a participação social ficou determinada pelo desenho institucional
do aparato estatal. A superação desta fragmentação nos permitirá levar à prática a
integralidade das políticas cuja centralidade deverá ser sempre o cidadão usuário. Só
se articulando com os demais atores políticos da sociedade civil organizada poderemos
transcender a fragmentação que nos retira potencialidade. O Cebes poderá jogar um
papel crucial na articulação política da Seguridade Social, viabilizando o fortalecimento
dos atores sociais no âmbito da Seguridade com a efetivação de Conselhos, Conferências
e ações intersetoriais, de forma a dar realidade ao Orçamento da Seguridade Social.
A sociedade civil organizada tem se articulado em redes que buscam pensar formas mais
eficazes de atuação política, permitindo superar os limites impostos pela setorialização,
fragmentação e tentativas de cooptação. O Cebes necessita assumir um papel neste
movimento social, articulando-se com a sociedade civil organizada para pensar os limites
da democracia brasileira. Só com uma organização forte da sociedade civil podemos fazer
a democracia avançar no sentido de redução do uso das políticas públicas como moeda
de troca para apoio dos governantes, exigindo o aumento da participação social nas
áreas econômicas que decidem o uso dos recursos públicos, o aumento da transparência
nas contas públicas e nos processos decisórios, o fortalecimento das carreiras públicas, a
regulamentação dos mecanismos legislativos de iniciativa popular, o caráter impositivo
do orçamento aprovado pelo Congresso com a eliminação das emendas individuais, a
reforma eleitoral.
O Brasil encontra-se em uma situação de impasse na área econômica, prisioneiro da
política de estabilização que tem funcionado como um freio ao crescimento econômico,
distanciando-nos das demais economias emergentes. Só os países que apostaram em
um projeto nacional de desenvolvimento foram capazes de inserir-se no processo
de globalização de uma forma mais autônoma e que contemple seus interesses. A
subordinação à lógica especulativa da economia financeira tem sido uma constante
nos últimos governos, contaminando de forma indelével o pensamento econômico
governamental e acadêmico. Cebes deve se unir aos demais setores da sociedade brasileira
para pensar um projeto de desenvolvimento nacional que seja capaz de nos colocar em
posição de destaque no cenário internacional e nos permita incidir, de forma cada vez
mais efetiva, na construção da paz mundial e de um mundo mais justo. No entanto, isto
só será possível se formos capazes de produzir, internamente, uma sociedade nacional
mais igualitária, justa e coesa.

Poucas instituições foram tão importantes para fazer tanto pela saúde coletiva no
Brasil. O Cebes é uma delas.
Marcio Pochmann – Professor livre docente da Universidade Estadual de Campinas.
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SÔNIA FLEURY
PRESIDENTE DO CEBES 2006-2009 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Em que momento você foi presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes)?
Sônia Fleury – Veja, eu exerci muitos cargos e participações mais ocultas em várias diretorias
do Cebes. Então, hoje, se leio os editais das revistas, eu me reconheço, embora não estivesse
exercendo um cargo formal. Eu assumi a presidência do Cebes em um momento muito
crítico que eu achei que era necessária a minha entrada. Porque havia uma proposta de
que o Cebes deveria acabar. Porque a antiga direção pensava que não era mais viável
financeiramente e politicamente. Era um pouco inócuo, e que nós deveríamos participar
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), na comissão de política, e que o
espaço seria dado ali. Eu organizei inúmeras reuniões lá em casa com diferentes lideranças
de diferentes períodos que tinham algum vínculo com o Cebes, com a saúde coletiva,
para ver se essa proposta tinha algum sentido ou, alternativamente, a proposta que eu
estava fazendo, que era mais do que necessário que o Cebes primeiro... Mas voltando aos
princípios da sua fundação. Por isso o nome refundação. Porque o que estava em crise no
Cebes era um pouco a modalidade que o Cebes tinha assumido, que era governamental,
muito ligado ao governo. E nós tínhamos que voltar para militância, ir para as bases e para
os princípios que nós tínhamos, de maior autonomia, maior crítica e maior mobilização. E
foi dentro dessa ideia que nós refundamos o Cebes e eu me tornei presidente naquele ano.
Cebes – Você fez parte ou, talvez, participou do documento histórico do Cebes, que foi
escrito por Hésio Cordeiro, José Luís Fiori, Reinaldo Guimarães que era do Instituto de
Medicina Social. Como você vê o Cebes nesses 40 anos? Qual é a importância do Cebes
para a democracia e para a saúde no Brasil?
Sônia Fleury – Aquele documento de 1978 que foi levado ao Congresso foi extremamente
importante. Primeiro, ele era um documento escrito por intelectuais, intelectuais
orgânicos, comprometidos com a Reforma. Mas seria mais um documento que morreria
ali se ele não tivesse sido encampado pelo Cebes. Então, eles levaram essa proposta ao
Cebes como instituição, e o Cebes trabalhou o documento revendo dentro dos seus
princípios e da sua ideologia. Refez os ajustes necessários, e aí, tomou uma dimensão
que nenhum de nós sequer esperava, porque foi a primeira vez que várias das pessoas
comprometidas com o Cebes estiveram juntas com os opositores, com os legisladores,
com o governo, e pudemos dimensionar as nossas estratégias de lutas, se estavam corretas
ou não. E que momento nós enfrentamos ali? Começamos, através do olhar do outro, a
perceber que nós tínhamos uma força que nem sabíamos. Então, ele foi extremamente
importante, o documento. Ele propunha essa ligação tão estreita entre democracia e
saúde e formulava já uma proposta do Sistema Único de Saúde. Esse foi o mote que nos
guiou sempre, no Cebes, saúde e democracia, democracia e saúde, sempre em torno
dessa discussão democrática. Eu acho que o Cebes foi extremamente importante para a
construção da democracia no Brasil. Desde um setor, ele propor uma institucionalidade
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para a democracia, que não existia. Então, conselhos, participação, tudo isso vem da
experiência ‘cebiana’ e de outros atores da área da saúde que estavam experimentando
isso, como o ‘Chicão’, Francisco de Assis Machado, no Projeto Montes Claros e tudo mais.
É claro que há mudanças que até hoje eu acho que precisam ser estudadas. Por que, no
Projeto Montes Claros, a participação era uma reunião de base das instituições e depois
ela virou representações em conselhos? Como é que nós fizemos esse percurso? Isso são
coisas que ainda merecem ser estudadas. É claro que, ao construir institucionalidade,
você tem que aceitar as regras do jogo também. Então, o Cebes participou criticamente.
Formulou alternativas para democracia nessa arquitetura institucional, especialmente
da participação de conselhos, conferências. Tudo isso vem dessa área da saúde. Vai ser
encampada pelos governos democráticos como modelo de arquitetura de toda área
social, ambiental, da ordem social. E, claro, que foi também um ator fundamental na
resistência, porque desde o princípio que se criou o Sistema Único de Saúde (SUS),
ele estava ameaçado de ser desmontado tanto por forças internacionais, como o Banco
Mundial, e outros que achavam que aquilo era um absurdo, que deveria ser focalizado só
nos pobres e tudo mais. E também pelos próprios governos que nunca assumiram essa
proposta como uma proposta dos governos. Então, foi resistência e força para construir
alianças e forçar para construir os avanços. E acho que o Cebes soube fazer bem isso. E
acho também que a construção de alianças foi fundamental, a articulação dessas alianças
em torno de projetos comuns. E, é claro, que com isso você também se afasta, às vezes,
da militância, das bases. Começa a gerir a coisa pública, ali, institucional, e isso teve
limitações que a gente tentou superar com a refundação.
Cebes – No período da refundação ou, mais especificamente, na sua gestão, o que conta
como atividade? Qual foi a grande novidade que você trouxe na sua gestão?
Sônia Fleury – Eu creio que a rearticulação dos núcleos, que depois ganha extrema
importância mais adiante, mas era trazer esses jovens. As pessoas falaram: “não, mas são
sempre as mesmas pessoas de não sei quantos anos”. Eu falei: “Não, têm muitos jovens aí. É
preciso a gente construir um canal de discussão com eles e de formação também”. Essa perspectiva
foi levada a cabo não só por mim, mas por todos que seguiram depois da refundação.
Penso que o Roberto deu muita importância à formação através de cursos, seminários
e tudo mais. Acho que nós deveríamos voltar a fazer isso. Acho que há uma carência
muito grande de formação, e as pessoas ficam num ativismo, às vezes, sem ter a ideia
de um centro de estudos. Eu acho que o Cebes precisa, talvez, resgatar a ideia de que
nós vamos estudar juntos, que para construir uma estratégia política coerente não é só
o nosso desejo, a nossa militância política, mas é formular um conhecimento capaz de
entender a realidade em cada conjuntura e poder avançar nela. Então, eu acho que isso
a gente não conseguiu. Conseguimos criar uma linha de rearticulação do Brasil inteiro,
dos jovens que estavam nos núcleos, e eu acho que isso foi bom e muito potencializado
na gestão da Ana Costa, que desde a minha gestão estava lá trabalhando e que deu muita
força a essa ideia. Tivemos também a conquistar lugares institucionais, o Cebes estava
fora como no Conselho; resgatar a memória do Cebes fazendo conjunto de entrevistas
que acabaram ficando por ali; retomar a Revista fora dos padrões de diário oficial que
ela tinha assumido, uma Revista mais acadêmica, mais crítica, mas também engajada
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com a política. O que é difícil, porque você tem todos esses dilemas de como as revistas
são avaliadas academicamente. Então, foi enfrentar esses problemas. Alguns, a gente se
deu melhor, outros nem tanto. A própria institucionalidade: nós não tínhamos salas, não
tínhamos mínima estrutura. Tinha que fazer as reuniões lá em casa. Era como se tivesse
voltado aos anos 70, de precariedade institucional.
Cebes – Como que você vê hoje nessa conjuntura difícil, dentro de um golpe político,
parlamentar, midiático, judiciário e tudo mais. O que você apontaria ou quais os caminhos
que você acha que o Cebes deve adotar para conseguir manter a luta pelos direitos e a
questão democrática na área da saúde?
Sônia Fleury – Eu acho que nós estamos vivendo hoje essa conjuntura de golpe, de retrocesso
absurdo na democracia brasileira, de um autoritarismo violento, de um conservadorismo,
rearticulação da Direita, alguma coisa que era impensável e, fundamentalmente, de ameaça
aos direitos sociais, à ordem social. Esse sempre foi o projeto dos conservadores desde o
dia em que foi promulgada a Constituição de 88. O presidente que os representava disse
que “o País era ingovernável com aquela Constituição”. Foi possível, durante todos esses anos,
governar, apesar dessa tensão, mas essa tensão esteve presente o tempo inteiro. Nós tivemos
que enfrentar o desafio enorme de criar a institucionalidade do SUS, de lutar para que essa
coisa do desafio de fazer cumprir a lei, que foi uma bandeira num dado momento, isso não
é fácil. Você tem que se engajar. Ali é o ‘intestino’ do Estado. E ficar botando os melhores
quadros nossos ali, tentando organizar a resistência dentro do próprio aparelho de Estado. E
creio que nós perdemos um pouco a direção na luta por hegemonia. Isso não só nós da saúde.
Eu acho que hoje, quando você vir essas posturas reacionárias, conservadoras em relação à
mulher, a negro, a umbandista, o que seja, você fala: “mas o que é isso? Nós não tínhamos atingido
um tal padrão civilizatório, pluralista, inclusivo e tudo mais?” Não, não tínhamos e achamos que
tínhamos. Então, esse é um erro que nós temos que repensar. Essa conjuntura nos faz pensar
nisso. A luta não pode ser só institucional, ela é uma luta por construção de hegemonia, e
nós temos que reaprender ou aprender a lutar nessa frente. É claro que os inimigos são muito
fortes. Tem a TV Globo passando o dia inteiro o que eles acham que é saúde ou o tanto que
o Sistema Único de Saúde é podre, é horrível com as pessoas. Mas nós temos que lutar pela
ideia da consciência sanitária, voltar a pensar o que nós hoje chamaríamos de consciência
sanitária. Como discutir isso com a população diante das dificuldades de atenção a sua saúde
e tudo mais? Eu penso que esse é o grande desafio para a frente. E, claro, que têm os desafios
imediatos que são: como reduzir o alcance do golpe, como mostrar claramente os conflitos
entre eles, potencializar esses conflitos entre o grupo que tomou o poder dessa forma golpista
e, ao mesmo tempo, defender direitos. Mas nós não podemos ficar só na defesa. Como partir
para a frente? Eu acho que é na luta pela hegemonia.
Cebes – O Movimento da Reforma Sanitária insistiu e lutou a vida inteira para integrar o
Sistema Único de Saúde na seguridade social. Qual a importância dessa estratégia ou se
ela é importante hoje?
Sônia Fleury – Eu acho que essa questão sempre foi uma questão nevrálgica para o
movimento da Reforma Sanitária. A questão de como integrar a Reforma Sanitária à
seguridade social. Por que ela é nevrálgica? Porque a área da saúde é muito mais avançada
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institucionalmente, politicamente, organicamente e tinha um projeto muito avançado,
mas não tinha, eu acho, a noção de que você não conseguiria universalizar a saúde sem
que os outros direitos sociais também fossem universalizados, e que seria um prejuízo
nós tratarmos a saúde exclusivamente. Nós tivemos inúmeras discussões sobre isso, eu
e o Eleutério Rodriguez. Havia um risco grande. E hoje eu entendo mais claramente a
posição do Movimento Sanitário que era contra, durante a Constituinte. Porque eles
pensavam exclusivamente a saúde, e eu queria tratar da seguridade social. Entendo quais
eram os temores. Hoje eu entendo mais porque havia a perspectiva do grupo que estava
no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) aceitar
a ideia da seguridade social e não aceitar a criação do SUS e tudo mais. Incluir isso
dentro da Previdência Social, que seria um erro também fatal para o SUS. E havia essa
defesa do pessoal do Movimento Sanitário. Eu acho que nós conseguimos bem resolver
momentaneamente a questão ali. Tanto que a assistência social, que não estava pensada
como sendo direito social, ela entra nessa luta nossa, minha participação ali dentro. E, de
repente, eles se deram conta e copiaram todo o texto da área de saúde. Hoje você tem
um avanço na área da assistência social que é fabuloso, se não tivesse entrado ali, seria
muito mais difícil. As lideranças da assistência já tinham consciência da necessidade de
tratar a assistência como direito, mas tinham tão pouca força que sequer imaginavam que
entrariam na Constituição dessa forma. Então, creio que foi um avanço grande o que nós
fizemos, mas que, no entanto, não foi levado às últimas consequências.
Seria necessário, por exemplo, que nós tivéssemos uma articulação maior de toda a área
da seguridade social para que pudéssemos ter mais força. Isso nunca aconteceu. Nós
não conseguimos ter uma conferência da seguridade social. Nós não conseguimos lutar
juntos. Nós conseguimos avançar juntos em algumas coisas, mas não organicamente e,
muito menos, institucionalmente. E acho que isso tem muito a ver com a postura da
saúde, que sempre se envolveu absurdamente só com sua visão interna e sem ver que uma
coisa dependia da outra; que se avançássemos junto, nós teríamos muito mais condições
de defender esses direitos. Nós não temos essa articulação nem no nível nacional, a falta
de articulação é tão grande que, por exemplo, a pesquisa que Lenaura Lobato fez sobre
o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício importante, tanto
que agora os golpistas querem acabar com ele ou reduzi-lo no seu valor. Você imagina
que é um programa que diminui a desigualdade enorme. Eles querem que não seja mais
vinculado ao salário mínimo. E o que ela fez na pesquisa de avaliação foi ver o que
tinha mudado na vida das pessoas com o BPC, e as pessoas diziam que “comiam melhor e
compravam remédios”. Então, como pode ser que uma população, que é uma populaçãoalvo da área assistencial e previdenciária tão importante, não esteja também vinculada
a um programa de saúde próprio para essas pessoas. Você dá o dinheiro aqui para elas
comprarem no mercado o medicamento, enfim.
Hoje eu estava falando com minha filha, em Viena, e ela dizendo que tinha que comprar
um remédio lá na farmácia. Ela disse que o valor é cinco euros para o nível social dela, ou
seja, independentemente do preço, ela paga cinco euros e o sistema social paga o resto.
Então, é preciso interligar essas questões se você quiser ter políticas efetivas, senão, você
puxa de um lado e vai para o outro.
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Cebes – Nesse momento de desmonte...
Sônia Fleury – No momento de desmonte essas coisas vão aparecer muito fortemente. E
a minha expectativa e esperança, mais expectativa, é que as forças se reagrupem de uma
forma orgânica para lutar pelo conjunto do direito, porque a ideia do governo é de que
você tenha um teto. Então, é o seguinte: “só pode gastar tanto, se eu for dar um pouco mais
para a saúde esse ano para diminuir a resistência da saúde”. O teto continua o mesmo, então,
de algum lugar eles vão ter que tirar, de outro lugar. Será que vai ser da assistência, da
previdência rural? Enfim, eles vão colocar essas tensões para a gente lutar uns contra os
outros e não lutarmos juntos. E aí, um grande pulo do gato que nós precisamos fazer é
rearticular para lutar juntos.
Cebes – Ou seja, você está apontando o caminho para o Movimento da Reforma Sanitária,
se é que ele existe ainda?
Sônia Fleury – Seguramente. E acho que hoje, mais do que a própria seguridade social,
o Movimento da Reforma Sanitária, que eu creio que existe, está latente em todo
lugar, aparece a cada momento. Ele precisa assumir essas bandeiras estratégicas para a
população como um todo, e não só setorial. Acho que nós temos que transcender esse
momento setorial porque ele é muito limitado, e na luta política, ele não ajuda.
Cebes – O Cebes pode ajudar?
Sônia Fleury – Eu acho que sim. E hoje eu diria que nem deveríamos nos concentrar
só na seguridade social, mas na ordem social; porque como é que você pode pensar
uma saúde com um meio ambiente que é totalmente poluído? Então, a área ambiental
está na ordem social, mas não está dentro da seguridade. A ciência e tecnologia estão
lá, a questão do idoso, todas essas áreas são interfaces com a área da saúde. Então, nós
temos que reconstruir a ordem social neste momento e lutar por ela. E eu creio que o
Cebes hoje pode ter um papel estratégico nessa rearticulação, porque ele está organizado
nacionalmente, ele tem um conjunto de jovens profissionais, militantes com capacidade
de mobilização, de articulação, de vocalização dessas demandas na prática; inclusive, nos
territórios, eles veem essa necessidade de articulação.
Cebes – Qual sua análise avaliativa dos governos democráticos e populares dos últimos
12 anos, o que mudou?
Sônia Fleury – Eu creio que os governos mais recentes, antes desse golpe, eles não foram
nem tão democráticos, nem tão populares quanto nós desejaríamos. Eles nunca assumiram
um projeto claro de universalização dos direitos sociais. Isso foi impingido pela sociedade
ao governo. A vida inteira foi assim. Então, nós hoje ainda temos um subfinanciamento da
saúde, uma questão educacional que é absurdamente precária, e os governos investiram
em programas de redução da pobreza. Mas eu creio que o problema da redução da
pobreza foi um avanço enorme que nós tivemos, assim como alguns outros benefícios
como a questão habitacional, que há anos não se fazia nenhum projeto habitacional
popular neste País. A última vez que se imaginou isso foi na ditadura, com o BNH (Banco
Nacional da Habitação), e que se transformou na forma de financiamento para nós da
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classe média, porque tinha necessidade de ganhar com aquilo. E esse governo encarou
isso, os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) encararam a questão habitacional e
a questão da pobreza.
Mas eu acho que não importa só a questão da pobreza. Importa o fato deste País ser o
país mais desigual do mundo. Quais são as estratégias de luta contra a desigualdade? Este
governo, está muito claro qual é o receituário dele, o governo atual. Ele vai continuar com
alguns programas, mas vai aumentar a desigualdade, porque ele considera os benefícios
atrelados ao salário mínimo, que foi o mínimo que se estabeleceu na Constituição. Então,
vai aumentar o salário mínimo, que foi o que os governos progressistas criaram: uma
regra para aumentar o salário mínimo acima da inflação. Mas essas pessoas não deveriam
ser beneficiadas com isso, nem pensionistas, nem rural, nem aqueles beneficiários
dos programas assistenciais, nem nada disso. Então, você vai mantê-los fora da linha
da pobreza, mas você não estará diminuindo a desigualdade. Você vai aprofundar as
desigualdades. Esse projeto é mais que claro, e nós precisamos lutar contra a desigualdade,
não só contra a pobreza. E contra a desigualdade nós temos que universalizar. Nós temos
que criar serviços que possam dar condições para as pessoas se desenvolverem nas suas
capacidades. Como você pode, vendo a estatística hoje sobre as escolas, o desempenho
das escolas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ver que não tem nenhuma
entre as cem melhores que seja escola pública. Isso é assustador, porque nós estamos
colocando as pessoas nas escolas. Nós temos hoje um índice de evasão grande, mas nós
temos matrículas escolares. Mas é para eles não aprenderem tanto quanto a elite. Esse é
o projeto de manutenção da escravidão porque são os pretos e os pobres que vão ficar lá.
Esse é o projeto desse governo, que é um projeto de reduzir a possibilidade de diminuir
a desigualdade social.
Cebes – Claramente a mídia teve um papel ativo. Foi um ator importante no impeachment
da Presidente Dilma Rousseff e em toda a corrupção e a corrupção do PT, enfim. O
que você acha? E se a gente colocar o resultado eleitoral de domingo onde você tem
claramente um viés à Direita no País, e por outro lado, um desencanto da política, na
medida que os votos nulos e brancos foram a maioria? O que você acha que o povo pode
esperar desses novos prefeitos, 23 milionários, têm 23 cidades com milionários, aliás, a
começar por São Paulo, que ganhou no primeiro turno? O que você acha que o povo
pode esperar? O que você acha que vai acontecer se esse projeto continuar?
Sônia Fleury – O que nós podemos esperar dos governos recém-eleitos nesta conjuntura?
Não é tão fácil visualizar. Têm sido mudanças muito grandes. Mas eu creio que nós,
‘cebianos’, nunca assumimos o combate à corrupção como central na nossa luta política
e isso eu insisti muito na minha direção. Mas isso eu falei meio que sozinha. Não era
central e é muito importante. E não podíamos ter deixado que a Direita se apropriasse
desse discurso – que era um discurso nosso – contra um único partido, para desmontar
esse partido e para impedir que o Lula volte. Isso foi usado, o papel da mídia está aí, claro.
Imagino que aquelas moças da Globo News não conseguem nem andar na rua sem um
segurança; porque é absurda a propaganda que eles fazem o tempo inteiro. A justiça está
jogando um papel absurdo. Engavetaram ali todas as denúncias que não são contra o PT,
contra os outros líderes políticos, e eu não sei até quando eles vão fazer isso. Agora que
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eles já viabilizaram a saída da Dilma Rousseff e estão a ponto de viabilizar o impedimento
da candidatura do Lula, eu não sei se a justiça vai ser voraz e ir adiante e ver Aécio
Neves, Renan Calheiros, Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), PSDB
(Partido da Social Democracia Brasileira), enfim, e ver essas pessoas.
Então, é cínico o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa época de grande
cinismo. A população vai, em algum momento, perceber isso. Esse cinismo em relação
a esses governos que ela elegeu. Que é cínica a postura deles em relação ao combate à
corrupção, a tudo isso. Acho que falta muito. Infelizmente eu não sou muito otimista
em relação à população perceber e ter clareza, porque realmente é uma massificação
de informações e doutrinação vinte e quatro horas por dia nos meios de comunicação,
monopólicos, originários da Ditadura e tudo mais.
Agora, eu como marxista acredito no desenvolvimento de contradições e eu acho que
esses governos vão entrar em contradição com as expectativas que foram criadas durante
esses anos democráticos de direito. E é isso que vai fazer o movimento da sociedade, e a
consciência seja, talvez, parte dessa luta pelos direitos que vão ser denegados a partir de
agora.
Cebes – O que aconteceu no Brasil, esse golpe que estamos vivendo, você não acha que
faz parte de um movimento mais amplo? Ele não é só no Brasil. Na América Latina, tem
o Macri, na Argentina, fazendo exatamente a cartilha neoliberal ao extremo; você tem
tensão para Venezuela; na Colômbia, acabou de dizer não ao acordo de paz, a Inglaterra
que disse não à Comunidade Europeia; a Direita cresce na França. Qual o seu cenário
desse capitalismo moderno global? Onde chegaremos ou não chegaremos?
Sônia Fleury – Pensar o capitalismo global hoje, eu acho que a imagem mais forte é a
imagem das pessoas morrendo naquelas travessias de imigrantes. Nada mais chocante
do que isso. Você imaginar que a Europa estaria de costas para todos os seus princípios
humanitários neste momento e crescendo as ideias mais conservadoras e chauvinistas
em vários partidos na Europa, seja da Europa Central onde eles têm mais importância,
seja até na Europa Continental. Então, acho que na América Latina nós estamos vivendo
esse retrocesso. E acho que a lição que podemos tirar disso é a seguinte: não tem um
curso ascendente e progressivo da democracia social no capitalismo. Se alguém algum
dia acreditou nisso, não acredite mais. Eu acho que houve momentos e conjunturas em
que uma correlação de forças, de classes sociais, ou um conjunto de situações levaram a
avanços muitos grandes, mas eles não são irreversíveis.
Se você não organizar forças de defesa, eles vão poder se voltar para trás muito fortemente
ou se transformar em benefícios apenas para certos grupos elitistas, ali dentro. Eu creio
que a ideia da social democracia no estado de bem-estar, ela só é possível quando você
tem um estado que é um estado arrecadador, estado capaz de tributar a riqueza e esse
acordo seja feito para quem distribuir. O que nós temos hoje, em termos globais, é uma
subordinação de todos os estados ao capital financeiro. Então, os estados, em vez de
serem arrecadadores, são hoje devedores. O capital financeiro não vive de ‘minha dívida’.
Ele vive das dívidas dos estados. É a dívida do Brasil que está pagando. Por isso que nós
temos que tirar direitos sociais, porque o Brasil não pode, de forma alguma, deixar de
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pagar a dívida e nem discutir se a taxa de juros está alta, que vai levar ao aumento da
dívida, nem nada disso. Não, temos que cortar onde pode cortar. É uma falta de lógica
absoluta pensar isso, onde poderia cortar. Não há um escalonamento da dívida. Não há
nada disso pensado com os mesmos parâmetros que está se esperando – em 20 anos
se escalonar benefícios sociais. Eu acho que é essa a questão. A disputa que o Chico de
Oliveira já, brilhantemente, falou sobre o antivalor – aqueles recursos que estão na mão
do estado. E essa disputa hoje é de um capital financeiro e o resto do povo, e nós estamos
nesse resto, e eles têm uma força enorme.
Como sair disso? Existem algumas perspectivas em discussões. Se há uma necessidade
de regulação do capital financeiro em nível internacional. Se esse seria um caminho para
isso. Eu acho que é um caminho importante. O outro, o próprio Habermas discute, é a
ideia de que os estados nacionais que foram votados e sua população tomem consciência
disso e exijam os benefícios. Como na França se exigem as aposentadorias, a manutenção
das aposentadorias, para dar força, inclusive, para qualquer capacidade de regulação
internacional. Eu acho que as duas coisas. É preciso a cidadania tomar consciência de
que ela não pode retroceder em seus direitos e lutar por isso e isso. Obrigar os estados a
repensarem sua articulação no nível global através da sua relação com o capital financeiro.
Cebes – Nesse cenário, você vê a montagem da resistência no campo progressista? Como
organizar isso? O que você está pensando? Existem algumas propostas aí da Frente de
Esquerda ou de Centro-Esquerda, enfim, de reaglutinar esse campo que foi tão esfacelado?
Sônia Fleury – Eu creio que agora, por exemplo, nessa condição de segundo turno, o
Rio de Janeiro está até privilegiado. Coisa que em Belo Horizonte é impossível, mas
o Rio está privilegiado de ter uma candidatura importante de Esquerda, com alguma
viabilidade, pelo menos, para articular a luta política e que envolve muitos jovens, muitas
pessoas novas que estão nesse espaço de repensar a política e deixar de fazer uma
política tradicional de esquerda. Eu acho que há uma necessidade de sair dessa política
autoritária, fechada, que toma decisões patrimoniais. E mesmo que sejam partidos de
Esquerda ou de Direita, acho que essa questão está colocada e que nós estamos até
privilegiados, aqui no Rio de Janeiro, para pensar a questão da rearticulação das forças
de esquerda. Não é fácil, por exemplo, a expectativa que se tinha em torno do Fórum
Social. Ela murchou, ela não conseguiu dar conta de ir além, e hoje seria extremamente
importante nós termos articulações internacionais, porque esses fenômenos são globais.
E eu acredito que ainda vão aparecer formas de articulação, mas é preciso que existam
forças nacionais de Esquerda com alguma capacidade de poder. Claro, o Fórum Social
foi muito importante, mas era preciso ter o PT no governo lá no Rio Grande do Sul
para bancar essa possibilidade. Bancar não é só financeiramente, é politicamente aceitar
essa discussão que muitas vezes criticava o próprio governo. Não se sabia se ia vaiar
ou não o PT na hora que começava, e ir para o debate político. Então, nós precisamos
que as Esquerdas repensem a sua relação com o poder e usem esse espaço de poder
para rearticulação da Esquerda e dos movimentos sociais. Mas acho que tem uma coisa
maravilhosa, que é a quantidade de jovens que estão na rua, que estão pensando, que
estão querendo pensar de forma, às vezes, espontânea, como eu vi na rede social, ou seja,
eles começam a se manifestar. Quando teve o estupro absurdo coletivo de uma menina,
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quantas meninas foram para rua se manifestar, meninas da classe média e tudo mais.
Então, é uma solidariedade com alguém que elas não conhecem. Não viveram aquela
situação, mas que sentem que a luta passa por aí, que a sua dignidade como mulher
passa pela dignidade das mulheres mais pobres que estão vivendo isso. Eu tenho muita
esperança nessa renovação, renovação da forma de fazer política e renovação nos quadros
que nós estamos vendo. E nós do Cebes temos que engajar nisso, para poder fortalecer.
Acho que essas pessoas têm uma formação política muito pobre, e nós podemos oferecer
essa possibilidade de formação política, discussão política. Acho que isso é alguma coisa
que falta a essas pessoas e que nós temos uma capacidade de montar, com esse grande
número de intelectuais que circulam a vida inteira em torno do Cebes, não só discussões
técnicas sobre saúde, mas pensar o capitalismo, pensar a democracia no capitalismo.
Acho que é essa a grande questão que nós podemos oferecer hoje para avançar a área de
saúde e todas as outras.

Eu soube do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) em 1976 durante congresso
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Eu ainda era residente de
clínica e o congresso se realizava na Universidade de Brasília, onde eu me formara.
Na ocasião assisti uma palestra extraoficial em que José Ruben de Alcântara Bonfim
apresentou a proposta de criação de uma nova associação e de uma revista, a ‘Saúde
em Debate’. José Ruben seria o primeiro presidente do Cebes. Naquele encontro ele nos
falou sobre saúde pública, sobre o papel do sanitarista, uma possibilidade de combinar
trabalho profissional com militância por democracia e saúde. Aquele cruzamento com
o Cebes ainda embrião mudou o rumo de minha vida. Me mudei para São Paulo, virei
médico sanitarista e me inscrevi no núcleo do Cebes. Logo estava David Capistrano e
muitos outros na edição e publicação da nova revista. Ao longo dos últimos quarenta
anos, o Cebes mudou a vida de muitos outros jovens além de mim. Transformou-se em
uma associação/movimento, algo de novo tipo, uma onda que se espalhou por várias
cidades e teve papel relevante na VIII Conferência Nacional de Saúde e na construção
do Sistema Único de Saúde (SUS). O Cebes segue vivo, segue defendendo o SUS e a
democracia!
Gastão Wagner de Sousa Campos – Professor titular da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), presidente da Abrasco.
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ROBERTO PASSOS NOGUEIRA
PRESIDENTE DO CEBES 2009-2011 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Roberto, você foi presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes),
que está celebrando agora 40 anos. Em 1979, o Cebes soltou um documento que é
considerado um documento basilar na luta da Reforma Sanitária brasileira, que é sobre a
questão democrática da saúde naquele contexto de luta pela democracia. Como a saúde
se articula com a democracia?
Roberto Passos – Eu acho que essa é a questão central, não só do Cebes, mas do Movimento
Sanitário. É saúde e democracia. Então, não é por coincidência que essa temática aparece
aí na origem da instituição do Cebes. É uma vocação da própria entidade que pode
através desse mote, a questão democrática na saúde, se colocar diante do público tentando
fazer essa ligação entre a prática de saúde e a democracia, entre o exercício de construir
um novo sistema de saúde e uma nova cidadania na saúde, no sentido de que isso é a
própria democracia. Não só no sentido de uma democracia indireta que exerce o poder
de voto, mas também que se faz presente nos órgãos de administração do setor saúde,
mas também como entidade civil que traz suas reivindicações, suas ideias, suas análises.
Então, democracia é isso para o Cebes, uma forma direta de exercício da cidadania que
muitas vezes é entendido de uma forma muito restrita, como sendo, mais que nada, o
exercício do voto ou da política partidária.
Cebes – Você foi o segundo presidente depois do movimento de refundação do Cebes. O
que foi a refundação?
Roberto Passos – Eu acho que a refundação veio atender ao anseio do Movimento Sanitário
de que o Cebes se abrisse para muito além dos limites acadêmicos e da divulgação de
uma revista, que é a Saúde em Debate. E que se pudesse colocar essa entidade em contato
novamente com o conjunto dos movimentos sociais. E que os núcleos que atuam nos
estados pudessem ser fortalecidos e ter uma singularidade que não pode ser exercida
pelo grupo central do Cebes. Então, é uma refundação do Cebes. Pensar a atuação dessa
entidade para além de um espaço central, que novamente está restrito ao Rio de Janeiro,
e abrir esse campo para o exercício da militância em todos os estados ou municípios onde
possa ser criado um núcleo do Cebes.
Cebes – Durante a sua gestão quais foram os apoios, os avanços, as dificuldades? Como
você pode falar do seu tempo à frente do Cebes?
Roberto Passos – Durante a minha gestão no Cebes, eu queria destacar como elemento
fundamental, que foi o balizador, a ideia de exercício da cidadania em saúde. Nós fizemos
um curso chamado ‘Cidadania para Saúde’. Esse curso se realizou em várias capitais do
Brasil, inclusive no interior, e nós tivemos um apoio decisivo do ministro José Temporão,
que fez com que se tornasse realidade essa linha pedagógica, vamos dizer assim, e que ia
na direção do fortalecimento dos núcleos do Cebes.
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Cebes – Esse material proveniente dessa formação crítica que você iniciou resultou em
videoaulas, em e-books, são até hoje muito utilizados nas escolas pelos movimentos sociais.
Acho que era bom você comentar.
Roberto Passos – Então, a partir desse curso, foram gerados vários materiais didáticos
como e-books, textos, que têm sido amplamente utilizados não só dentro do Cebes, mas
têm servido para outros tipos de cursos no País inteiro. Então, passou a ser um acervo junto
com vídeos que foram gravados nessas aulas por um grupo de professores selecionados e
que tinham competência e militância necessárias para ministrar esses cursos.
Cebes – Quais os temas que foram abordados na formação crítica?
Roberto Passos: Os principais temas abordados nesses cursos foram: a relação do
capitalismo e saúde, a questão da cidadania, o trabalho agrário e a saúde e outros temas
também relevantes que partiram de uma programação conjunta feita por militantes do
Cebes em todo o Brasil.
Cebes – Por que o tema do capitalismo e saúde? O capitalismo contemporâneo suporta
políticas universalistas?
Roberto Passos – O capitalismo suporta políticas universalistas desde que elas venham em
seu benefício. O que acontece é que usualmente as políticas universais têm um recorte
de equidade. Elas pressupõem uma cidadania exercida de uma forma democrática, com
igualdade e, portanto, com conquistas sociais já sedimentadas. De forma que em uma
sociedade capitalista, em sentido estrito, em que não haja um regime pelo menos social
democrata, não há possibilidade de um acesso universal e com equidade como está
preconizado no regime do SUS.
Cebes – Nesse sentido, no contexto atual, nós podemos ainda esperar que o SUS
constitucional tenha ainda algum futuro a se consolidar?
Roberto Passos – Eu queria dizer, antes de mais nada, que o SUS não é a culminância do
sonho ou do projeto da Reforma Sanitária no Brasil. O SUS é uma forma histórica que foi
possível em determinado momento ser constituída, a partir da VIII Conferência Nacional
de Saúde. Mas naquele momento, a correlação de forças pôde favorecer no sentido de
ser constituído gradativamente, com uma descentralização, com uma abertura para uma
clientela cada vez mais universalizada, potencialmente mais universal. No entanto, essa
modalidade de organização do sistema de saúde tem a marca de um determinado período.
E o SUS tem que ser repensado continuamente em suas práticas, em seus fundamentos,
enfim, na sua relação com o sistema de saúde, para que futuramente tenhamos um sistema
de saúde que corresponda àqueles ideais da VIII Conferência Nacional de Saúde. Então,
nós temos um longo caminho a andar. Eu entendo que o que se chama de Movimento
Sanitário e Reforma Sanitária não é algo meramente institucional. O Movimento Sanitário
tem um dever de pensar a relação entre sociedade, saúde, o indivíduo e as classes sociais
no sentido de que essas relações são históricas e elas podem ser restabelecidas num outro
patamar, um patamar de igualdade cidadã, como nós preconizamos desde o início na VIII
Conferência Nacional de Saúde. É notável que, na abertura da VIII Conferência Nacional
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de Saúde, o nosso líder, Sergio Arouca, tenha falado não do SUS, não dos serviços de
saúde, mas do direito à saúde. Esse foi um tema central colocado pelo Arouca. Então,
Arouca pensava politicamente o SUS a partir do direito à saúde, e não como um setor
organizacional, que tinha que ser resolvido nos seus problemas e que tinha que ter, enfim,
uma dada constituição organizacional.
Cebes – Interessante você lembrar que o Arouca mencionava sobre o direito à saúde.
O termo direito à saúde é muito caro para nós todos do Movimento Sanitário e vem
hoje sendo usurpado, no discurso internacional, por esse projeto da cobertura universal,
por esse projeto que de alguma forma contempla o direito à saúde. Fala do direito à
saúde e em nome do direito à saúde favorece o mercado privado. Acho que seria muito
interessante a gente discutir um pouco sobre o que é esse modelo que tem avançado na
Latinoamérica e o que nós preconizamos como sistema público único universal.
Roberto Passos – Eu entendo que está em curso universalmente, não só no Brasil, um
movimento que vai em direção contrária aos princípios do SUS. Esse movimento realça a
possibilidade de vários modelos de organização dos serviços de saúde de forma a garantir
uma cobertura para todos. Cobertura que se exprime regionalmente ou localmente,
mas ele não tem, esse modelo, nenhuma garantia de que o cidadão possa ser atendido
em suas necessidades numa forma equânime, integral e que respeite a sua cidadania. É
uma relação potencial de mercado. Quando se fala em cobertura o que está em jogo,
implicitamente, é de que o parceiro do Estado pode vir através do mercado. Então, é
uma forma de escangotar uma construção de uma cidadania que não pode ser plena se
não existe algo para muito além do mercado, que se dá na esfera política. É a política
que garante a cidadania. Então, o acesso universal é um mote, não diria que equivocado.
Ele é estratégico para acobertar os interesses de preservação de um sistema privatista no
mundo todo.
Cebes – Verdade que o México, Colômbia, Chile e outros países latino-americanos, a
própria Argentina, agora com Macri, tem avançado nesse modelo da cobertura universal,
baseada no mercado. O projeto do atual ministro, dos planos acessíveis, se circunscreve
nesse contexto? Nós temos aí, também junto, a PEC 241, que congela o investimento
público. Há uma convergência no atual contexto para avançarmos nesse favorecimento
do mercado?
Roberto Passos – Eu não conheço bem o programa atual do Ministério da Saúde, mas
eu vejo que, no Brasil e no mundo, existem planos muito concretos de estabelecer um
sistema de cobertura universal mantendo e ampliando o acesso a seguro de saúde às
classes populares, vamos dizer assim, às pessoas de mais baixa renda. A ideia é de você
ter um seguro para os pobres e isso nada tem a ver com a proposta original do SUS
e da Reforma Sanitária. A Reforma Sanitária, na discussão que tivemos em 1986, na
VIII Conferência, ela estava pensada no sentido da progressiva estatização do sistema.
É bom lembrar disso. Não é num sistema para ficar estático. Digamos que com 50%
para o estado e 50% para a iniciativa privada. Mas foi uma ideia aprovada em função de
uma perspectiva de progressão do estado em relação ao conjunto dos serviços de saúde
oferecidos. E aí, inclui também a iniciativa privada. Foi assim aprovada a ideia do SUS.
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Infelizmente, de lá para cá, nós caminhamos em sentido contrário. Cada vez mais temos
o domínio do mercado.
Cebes – Tem significado particular a autorização de entrada do capital estrangeiro para
saúde?
Roberto Passos – Evidentemente. Isso é uma conjuntura internacional. Nós temos que
entender que estamos num momento em que não só a saúde, mas o conjunto dos setores
sociais está sendo infiltrado através de ideias privatistas. E o problema não é que elas
sejam privatistas, mas que vão muitas vezes contra o sentido da cidadania, contra a ideia
de uma participação mais efetiva do usuário na gestão dos serviços, na gestão das políticas.
E, portanto, o sistema que se monta em vários países do mundo neste momento, sistema
de saúde, é no sentido de garantir a convivência entre os seguros e os serviços de gestão
estatal.
Cebes – Roberto, você tem trabalhado com tema de recursos humanos, e hoje o mundo
convive com esse tratado internacional de serviços terceirizados na área das políticas
sociais, o chamado Tisa. Você vislumbra algum impacto para a saúde, desse Tisa no
Brasil?
Roberto Passos – Nós temos no Brasil várias propostas de terceirização dos serviços. Nós
não podemos dizer de saída que a terceirização é ruim para a população. Aí, depende
muito de como ele é constituído. Quais são os interesses que estão em jogo, quais são as
regras da relação entre o público e o privado e se há uma vigilância dos Conselhos de
Saúde em relação a essa conjunção entre o público e o privado ou terceirizado. De forma
que essa ideia no abstrato não é má. Era uma forma de fazer com que o estado pudesse
ter maior efetividade em sua ação usando os recursos privados. Não é uma forma de
privatizar ou não deveria ser uma forma de privatizar. No entanto, nós temos visto que é
apenas uma estratégia de fortalecimento do setor privado, ou seja, uma coisa é a teoria.
Muitas vezes, esses projetos são legitimados com base na teoria. Outra coisa é o exercício
concreto da gestão nos interesses políticos, que fazem com que prevaleçam os objetivos
privatistas.
Cebes – Você falou dos núcleos do Cebes, da importância dos núcleos. Eu queria que
você finalizasse dizendo quais são os caminhos que você aponta para o Cebes, a partir
dessa conjuntura, para os próximos tempos.
Roberto Passos – Eu queria lembrar que o Cebes, no seu nascedouro, teve uma questão
decisiva que foi de constituição de uma revista, a ‘Saúde em Debate’. A proposta
unificadora que se apresentou, na época, foi no sentido de que ela iria congregar todos os
militantes do chamado Movimento Sanitário. E o Cebes acabou sendo uma resultante da
proposta de criação da Revista, porque para lançar uma revista no Brasil, naquela época,
era necessário que houvesse uma entidade que patrocinasse. Então, o Cebes nasceu da
ideia de uma comunicação de massa entre os militantes. E, nessa época, portanto, a
entidade Cebes era subordinada à ideia da revista. No entanto, o Cebes como instituição,
como coordenação do movimento, foi crescendo gradativamente desde então, e a Revista
foi perdendo todo aquele vigor político que tinha na época. Hoje alguns consideram que
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a Revista do Cebes é puramente acadêmica ou é mais ou menos isso. Têm alguns artigos
que são mais de militância, mas a grande maioria tem um feitio acadêmico. Então, hoje
a entidade Cebes, não só o Cebes do Rio de Janeiro, mas o Cebes nos seus núcleos,
passou a ser o elemento de congregação, de militância, de propagação de ideias, enfim,
a instituição Cebes, na sua organização, passou a ser o fundamental, e a Revista passou a
ser um canal paralelo.
Essa conjuntura atual é favorável em certo sentido, mas eu entendo que nós precisamos
de veículos que possam discutir livremente, debater as propostas para o sistema de saúde
e retomar a ideia da Reforma Sanitária. A Reforma Sanitária, volto a dizer, não é uma
ideia voltada para a organização de um sistema de saúde. A Reforma Sanitária, como
disse Berlinguer, ele enfatizou isso muitas vezes, é uma proposta que visualiza a relação
entre o homem, a sociedade e a saúde num espaço democrático e que faz suas propostas
numa forma de transformação histórica desses sistemas. Não é o sistema organizacional
e um sistema ideológico. É o sistema de formação educacional. É a concepção mesma da
saúde que deve ser transformada. É um movimento semelhante ao movimento Feminista,
que teve um grande impacto no mundo todo. Então, Reforma Sanitária é uma maneira
estratégica de transformar a relação entre o homem, a saúde e a sociedade e dar um novo
fundamento. Esse fundamento tem que ser democrático, portanto, participativo. Ele tem
que ser de integralidade. Ele tem que ser crítico, no sentido de criticar cada uma das
construções anteriores e a sua própria construção. E, ensejando que se tenha uma saúde
renovada nos seus aspectos sociológicos, econômicos e filosóficos. É integração desses
três elementos – sociológicos, econômicos e filosóficos da saúde – que pode fazer com
que surja uma verdadeira reforma sanitária e com impacto cultural, ideológico, amplo.
Nós não podemos subestimar o impacto que teve, por exemplo, o Movimento Feminista
na sociedade, por quê? Porque o feminismo não pensou só um setor, ele não pensou
só uma organização. Escolheu várias frentes com um sentido de mudança cultural, de
revolução cultural. Então, eu acho que reforma sanitária de agora em diante tem que
tomar uma ideia de revolução cultural, abrindo várias frentes para criticar a medicina
tal como ela é praticada hoje. Não é uma medicina humana. Nós sabemos disso. Para
criticar a saúde, que é uma saúde objetal, é a saúde de objetos, de órgãos, mas não é uma
saúde do homem, do ser humano como tal em sociedade. Então, esse projeto da Reforma
Sanitária tem que ser reavivado e pensado numa forma muito mais ampla do que a que
usualmente nos colocamos. Isso, pressupomos democracia ampla, participativa, tal qual
nós colocamos desde o início de nossa caminhada nos anos 70.
Cebes – O velho comunista-reformista está pregando a Revolução Sanitária?
Roberto Passos – Eu acho que Revolução Sanitária é um exagero. Não é disso que se
trata. Mas é de um movimento sanitário autoconsciente dos seus fins e esses fins são
ideológicos. Eles são políticos e de criação de uma nova cultura; porque hoje a saúde é
adotada na sociedade, mas é uma saúde identificada com o consumo de bens e serviços.
Então, não é essa a saúde que nós queremos. Mas qual é a que nós queremos? Eu não
posso, a priori, dizer nada a não ser que é uma saúde do ser humano em sociedade. Se é
do ser humano, ela tem que ser humana. Se é em sociedade, tem que considerar o outro,
tem que considerar as formas de parceria, as formas em que o homem se estabelece

Anos de Viagem

167

em família, em grupos sociais e na própria sociedade. Então, é preciso repensar a saúde
para além da ciência. Nosso problema, nesse momento, é que nós estamos dominados
completamente pelo cientificismo e pelo academicismo. O academicismo é o quê? É
um sistema de recompensas que é estabelecido para produção intelectual, regalias, e aí,
a ousadia é muito reduzida, o pensamento é controlado, o que se pode dizer ou não se
pode dizer está limitado, limitado por quê? Porque qualquer coisa que se diga tem que ter
por base algo que já foi dito antes, que já foi validado pela ciência ou pelos portadores do
saber científico. Então, para mim, a grande dificuldade que hoje enfrenta o Movimento
Sanitário para avançar é como romper esses bilhões do cientificismo e do academicismo.
Nós estamos vinculados a eles de uma forma que é muito visível, muito chocante, porque
nossas ideias transformadoras, nossas ideias ditas muitas vezes revolucionárias estão
contra esses limites estabelecidos pelo academicismo e pelo cientificismo.
Cebes – Mas o academicismo está também associado com uma ordem mundial. Está
associado com todo um contexto neoliberal do capitalismo, da hierarquia, das instituições,
das pessoas.
Roberto Passos – Na verdade, nós temos é uma associação entre o academicismo, o
cientificismo e o sistema de poder capitalista. O academicismo é uma forma de
competição em moldes capitalistas dentro da academia, é uma competição de intelectual
num sistema de recompensas. E a mesma coisa acontece com o cientificismo, em que a
ciência é a base do capital, mas pode ser a base de qualquer outra sociedade. Então, eu
acho que nós estamos na necessidade de repensar o significado de uma reforma sanitária
que tenha em conta tudo isso. E nós estamos amarrados; eu digo que, infelizmente, o
sonho de Berlinguer, da reforma sanitária concebida dessa maneira, uma nova relação
entre o homem, a saúde e a sociedade, ainda não se deu, tal qual ele preconizou.
Cebes – Há uma predominância entre os jovens de uma defesa quase exclusiva e até
um pouco fundamentalista sobre o meu olhar do SUS e de um reducionismo de pensar
que a Reforma Sanitária se reduz ao SUS. É claro que o SUS exigiu muito de nós todos
para sua implementação e todos nós demos muita contribuição, mas qual é o recado
que a gente pode dar hoje para juventude sobre essa retomada crítica, sobre esse ideário
da Reforma Sanitária nos moldes de Berlinguer e Arouca e todos os outros que nos
alertaram sobre essa dimensão?
Roberto Passos – Eu acho que em vez de falar para juventude, nós devemos, os mais velhos,
dar o exemplo. Mas não é que nós, os mais velhos, não estamos trabalhando numa linha
construtiva no sentido da Reforma Sanitária ‘berlingueriana’. Nós estamos consolidando
um determinado modelo que é o SUS, que é importantíssimo, que tem seu valor histórico,
que deve ser defendido, sobretudo, na conjuntura atual. Mas que é insuficiente. Nós não
podemos reduzir todos os objetivos da Reforma Sanitária à construção de um sistema
particular que já está cheio de vícios, por quê? Porque esse sistema reflete o que é a
medicina capitalista hoje. Ele reflete profundamente a ideologia médica individualista.
Ele reflete a concepção da saúde como consumo. Então, nós temos que voltar para
alguma pureza anterior dos anos 70, quando nós não tínhamos compromissos com o
estado, quando nós éramos: ‘pensar é só pensar’. Pensar, não em interesses de assumir
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alguma função, algum cargo, esta ou aquela entidade. Pensar, pensar fora dos limites da
academia. Isso é possível? Não sei. Talvez a gente tenha que ser banido das direções que
assumimos. E, infelizmente, aconteceu de se entender que a Reforma Sanitária tinha que
ser feita a partir da gestão, e não a partir do movimento. Isso aconteceu no Brasil. E aí,
para assumir cargos de direção, muitas vezes as pessoas abdicam das suas ideias.
Cebes – Mais alguma coisa que você podia falar?
Roberto Passos – Eu queria dizer que, nesse processo de retomada da Reforma Sanitária,
seria preciso ter muita habilidade política. Habilidade política, tal qual teve Eleutério
Rodriguez Neto, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde. Eu me lembro bem,
num dos momentos de impasse, impasse enorme que existiu quando apareceu a proposta
de ‘Estatização Já’. Então, um setor dos participantes da VIII Conferência, digamos que
com uma certa militância que existia e estava representada na VIII, dizia que era preciso
colocar no relatório da Conferência a proposta de Estatização Já. E, evidentemente, essa
era uma bandeira extremamente radical naquele momento, que poderia até invalidar o
efeito do relatório sobre o futuro do processo democrático. E as condições que existiam
na época não eram favoráveis para aceitar uma ideia tão radical como essa de ‘estatizar
os serviços de saúde já’. Eleutério teve uma brilhante saída, que foi a de propor uma
‘progressiva estatização’. A ideia de uma progressiva estatização era consentânea com
tudo que estava sendo discutido ali, da equidade, da universalidade, do sistema públicoprivado, enfim. Mas direcionada para um caminho, que era o da progressiva estatização.
Isso foi esquecido. No entanto, essa saída foi suficiente para que houvesse um acordo,
um acordo possível na época. Essa habilidade política do nosso companheiro Eleutério
(Leleco) é uma das coisas que nós temos que relembrar, porque faz falta a nossas
lideranças ter essa habilidade. Não é uma questão de jeitinho, é uma questão de ter uma
sabedoria; porque, naquela conjuntura, a progressiva estatização fazia sentido. Não era
uma artimanha, era uma proposta consentânea com a que estava sendo discutida. Então,
essa habilidade de negociar, de encontrar saídas para os impasses políticos, precisa ser um
exemplo. Esse que o Eleutério deu precisa ser uma tônica para a Reforma Sanitária daqui
para frente, porque nós estamos muito divididos e certamente estaremos mais ainda nesta
conjuntura atual.
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ANA MARIA COSTA
PRESIDENTE DO CEBES 2011-2013 E 2013-2015
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Quem você é hoje?
Ana Costa – Eu sou Ana Maria Costa, atualmente coordenadora-geral da Alames
(Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva) e integro também a
diretoria do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), sou ex-presidente do Cebes,
por dois mandatos. Sou médica sanitarista, feminista e tenho uma longa história de
ativismo, atuação em gestão pública, docência, pesquisa. Hoje trabalho na graduação e
pós-graduação em medicina, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) do Distrito
Federal.

Cebes – Essa sua militância no Cebes, e também na Alames, é consequência de uma luta
anterior sua pelo SUS, como profissional médica e em outras instâncias. Como é que
uma luta levou à outra?
Ana Costa – A minha militância no Cebes articula com a nossa luta de geração por
democracia, por direitos sociais, pelo direito à saúde, pelo Sistema Único de saúde
(SUS), pela Reforma Sanitária. No meu caso, essa luta se integra ainda ao feminismo e às
especificidades das questões das mulheres nos aspectos da saúde e dos direitos sexuais e
reprodutivos ou seja, à defesa dos direitos das mulheres de decidirem sobre seus corpos,
de disporem de serviços de saúde com oferta de atenção integral, de serem cuidadas a
partir de uma perspectiva de cidadania e autonomia com liberdade de escolha, a critica
e combate à medicalização praticada sobre o corpo das mulheres tanto no abuso de
cesarianas , laqueaduras como no caso das intervenções sobre o parto e nas ‘terapias’
hormonais.

Essa luta feminista dos anos oitenta é convergente ao pensamento e mobilizações em
torno da Reforma Sanitária e em defesa do direito à saúde, sustentando uma crítica à
medicalização da sociedade induzida pelos interesses do complexo médico industrial.
As pautas e lutas da Reforma Sanitária reforçam o discurso feminista quanto ao cuidado e
atenção integral a partir das necessidades e das demandas das pessoas e das coletividades.
Por isso o feminismo criticou o foco no atendimento das mulheres priorizado ao período
reprodutivo, à gestação, ao parto e ao puerpério tal como constava dos antigos programas
materno-infantis, em defesa da oferta de cuidados ao conjunto real das demandas das
mulheres por saúde. Assim, os serviços e a assistência às mulheres deveriam adotar e
incorporar nos seus processos de trabalho a concepção da complexidade humana e das
relações de gênero.
Não podemos perder a perspectiva da luta geral que o povo brasileiro travava por
democracia depois dos anos obscuros da ditadura militar. Esta luta, hoje sabemos, é
permanente. A fragilidade da nossa democracia contemporânea, baseada no modelo
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liberal e apoiada nas instituições democráticas, fica constatada no recente golpe e nas
suas consequências, com a aprovação de leis que desmontam de direitos sociais, base
fundante de uma verdadeira democracia.
Nossa busca por democracia baseia-se em uma sociedade cuja perspectiva esteja
edificada na universalidade dos direitos sociais, nas garantias aos sujeitos instituintes, na
solidariedade social e equidade na distribuição dos recursos aliados a ampla garantia de
direitos civis.
Desde o seu nascimento em 1976, o Cebes elegeu a luta por saúde e democracia
compreendendo a relação de interdependência, ou seja, a conquista do direito à saúde
depende da democracia social e econômica adotada. Sob essa perspectiva foi incorporado
e difundido o conceito ampliado da saúde baseado na qualidade de vida e na matriz do
pensamento dos determinantes sociais que articulam justiça social, democracia e direitos
de cidadania ao debate e à luta por saúde.
Como profissional atuando na saúde publica e como ativista por direitos e por democracia,
cheguei ao Cebes. Quando ainda era estudante de medicina na Universidade de Brasília,
nos idos 70, nós fazíamos seminários praticamente clandestinos de lançamento das
revistas ‘Saúde em Debate’ do Cebes. Nessas ocasiões debatíamos cada artigo da revista,
avançando nossas análises e ampliando parcerias e articulações, certos de que a luta pela
saúde requer um corpo, uma massa, uma presença dos diversos setores da sociedade para
que ela se concretize nas suas conquistas.
Em meados do governo Lula inicia-se o movimento de refundação do Cebes e nesse
processo eu passo a me envolver totalmente, justamente pela compreensão da necessidade
de um revigoramento do processo de reflexão critica e de pressão por avanços no projeto
constitucional da saúde.
Quando começou o governo Lula, eu tive a honra de ser convidada pelo Sergio Arouca
para construir uma secretaria no Ministério da Saúde focada no pensamento estratégico,
na qual, como ele dizia, “pudesse processar uma revisão crítica sobre a saúde no Brasil, sobre o
Sistema único de Saúde ‘SUS’, identificando os nós e situações que impediam o avanço do SUS na
referência constitucional”. Nós acreditamos que haveria espaço para isso! Lamentavelmente
o Arouca logo morreu e essa inteligência que nós sonhávamos que fosse operar no interior
do governo acabou se desfazendo por várias condições de conjuntura... entretanto,
mesmo sem o poder que era necessário, eu assumi a tarefa de prosseguir e, esvaziado o
espaço institucional das ideias iniciais de Arouca, entendi ainda maior a importância do
Cebes como lugar para um revigoramento do pensamento crítico e uma retomada de
uma base de politização da sociedade acerca do direito à saúde.
Cebes – Você está descrevendo um momento em que se abriu uma janela que já fechou.
E fechou embora ela tenha se mantido relativamente aberta por quase 12 anos. Essa
janela de participação num governo que era de coalizão e que não tinha possibilidade de
fazer tudo o que se queria e muitas vezes frustrou o que se queria fazer. Então como era
dialogar com esses parceiros de políticas de saúde dentro do governo?
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Ana Costa – Eu começaria a refletir sobre os governos democrático-populares a partir de
um capítulo de um livro publicado pela Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales), escrito por mim, José Noronha e Gustavo Souto, no qual analisamos os
avanços, impasses e dificuldades nestes últimos períodos de governos, verificando os
respectivos contextos políticos. Não só o presidencialismo de coalizão, mas o contexto
das forças políticas da sociedade que interferem - e mandam - nos poderes do Estado são
responsáveis pelas contradições sobre os rumos necessários à universalidade do direito à
saúde, citando como exemplo o crescimento do setor privado, a presença do mercado, a
financeirização setorial e o baixo investimento da União.

Os governos democrático-populares deixaram de fazer algumas reformas fundamentais,
que impediram a consolidação de seus próprios avanços, especialmente a reforma política
e a reforma dos meios de comunicação.
A garantia da governabilidade ofuscou o projeto político da plataforma eleita, que se
pautava no aprofundamento da democracia econômica e social, na justiça e direitos
sociais. O consenso do possível produziu um conjunto de ambiguidades em que
prevaleceu o poder dos mais fortes. Na relação com os movimentos sociais ocorreu
pouca escuta e muita cooptação. O Congresso corrupto e conservador tem espelhado
os jogos de interesses de grupos particulares e a preocupante situação do crescimento
do conservadorismo e das religiões no cenário político. É fato que o golpe institucional
que vitimou o Brasil não nasceu de uma hora para outra e nem foi apenas um projeto
que surge a partir do segundo mandato da presidenta Dilma, ele já estava sendo gestado
há muito tempo. E nós não podemos esquecer que houve uma intensíssima campanha
contra esse governo, encaminhado pelas mídias nacionais desde o seu início, em 2003,
que demonizou o governo e o seu partido no imaginário popular; e, em consequência
da timidez do governo, não houve contraponto na positivação dos projetos progressistas
que vinham sendo implantados no Brasil. A campanha exaustiva da mídia, de denúncia
da corrupção no governo e no Partido dos Trabalhadores, visava ainda desmontar
uma cidadania que vinha se construindo a partir da aquisição de direitos, em parte
proporcionada pelos novos marcos legais e pelas próprias políticas sociais.
Particularmente essa desconstrução fica mais evidente a partir do governo Dilma, já
que nos tempos de Lula, especialmente no seu segundo mandato, observamos uma
expansão dessa cidadania, mesmo que fortemente marcada pela via do consumo. Essa
campanha que conduz à despolitização da política, com indução para a criminalização da
política, que ocorre nesse campo complexo de relação da sociedade, das entidades, dos
movimentos sociais, dos partidos com o governo, de forma geral, acabou criando, como
uma de suas consequências, não uma cultura de articulação e unidade, de fortalecimento
mútuo e solidariedade, mas uma perigosa fragmentação.
Mas gostaria de complementar que o dialogo com os ‘companheiros de governo’ não
foi fácil. Não podemos esquecer que eles eram porta-vozes dos acordos centrais que
deveriam nos convencer quanto às decisões do governo. Muitas dessas decisões eram
absolutamente contraditórias aos princípios e necessidades do SUS e da saúde como
política universal. Por outro lado, esses atores visivelmente se incomodavam muito com
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os persistentes posicionamentos do Cebes, o que tornou difícil o diálogo por muitas vezes
e, mais ainda, buscar apoio financeiro às atividades do Cebes, que outrora teve projetos
com o governo. Trata-se talvez, dos contextos, conjunturas e, particularmente, dos perfis
de gestores mais ou menos democráticos, não?
Cebes – Quando você se apresentou, você falou de trajetória, vinculou a luta democrática
com a luta pela saúde. Sabemos do estranhamento que os parceiros que compuseram ou
apoiaram acriticamente os governos democrático-populares passam a ter em relação às
posições do Cebes. Como foi para você sustentar essa posição como Cebes? Gostaria
que comentasse sobre o estranhamento, ou seja, como estes governos reagem à política
popular, e à instituição Cebes, que está sempre tensionando?
Em seguida gostaria que comentasse sobre o período das suas duas presidências do
Cebes, você teve que conviver com a criminalização da política como estratégia de mídia,
e estratégia da direita, para fazer recuar as nossas demandas, e essa criminalização da
política, ela fez sofrer por dentro, porque as nossas relações não eram só com a sociedade
e com a mídia, eram também com os parceiros da luta por saúde no Brasil. Houve, na
minha avaliação, tensão com a Abrasco, com a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), e de forma particular no interior do Conselho Nacional de Saúde;
uma forte tensão com as entidades de classe, como o Conselho Federal de Medicina
que acabou saindo do Conselho Nacional de Saúde (CNS); as instituições corporativas,
farmacêuticos, medicina, odontologia começaram a nos ver como adversários, e não
como parceiros.
Então eu queria que você vestisse a camisa outra vez de presidente do Cebes, nesse
período você não podia prever que ia chegar ao ponto que chegou, mas criminalizaram e
nossos parceiros nos viraram as costas. Eu queria que você falasse sobre isso.
Ana Costa – Acima comentei brevemente sobre as dificuldades de diálogos com nossos
parceiros de campo de esquerda que ocuparam espaços de poder nos governos
democrático-populares. Durante as minhas gestões cito algumas dessas situações. O
posicionamento do Cebes na questão do Programa Mais Médicos teve a característica de
deslocar o debate da estreita posição das corporações medicas sem, no entanto, deixar
de criticar a insuficiência da estratégia. O nome de nossa nota diz tudo ‘O SUS precisa
de Mais Médicos e de muito mais’. Na minha opinião ajudou o governo . Por outro lado,
a questão da permissão da entrada do capital estrangeiro foi tema de confronto, sem
qualquer efeito sobre a posição do governo. Da mesma forma o fato do Brasil ter assinado
acordo internacional pelos famigerados projetos de ‘Cobertura Universal’ por meio de
oferta de serviços pelo mercado.

Nossa principal mas não exclusiva arena de combate foi no Conselho (CNS). Os
posicionamentos do Cebes incidiram na formação da opinião de diversos conselheiros,
nos diversos segmentos. O Cebes ocupa vaga de comunidade científica, do segmento dos
trabalhadores de saúde, e esta posição nunca foi muito confortável para o Cebes, pelos
interesses corporativos dessa bancada e os modos de atuação e posicionamento no pleno
daquele conselho.
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Entretanto, a tensão no interior do ‘segmento’ ficou mais tensa com uma radicalização
das entidades corporativas que conspiraram pela fragilização do papel que o Cebes vinha
assumindo no CNS, cujas posições nem sempre coincidiam, já que sempre atuamos em
defesa dos usuários e da população.
A defesa da carreira, dignidade, bons salários, condições de trabalho para os trabalhadores
sempre compôs nossa pauta, coincidentemente com os integrantes do segmento dos
trabalhadores, mas nossa referencia sempre foi a defesa dos usuários. O tema das
fundações públicas, por exemplo, foi objeto de uma campanha do Conselho Nacional de
Saúde protagonizada pelas entidades corporativas, especialmente pela perda das relações
de vínculo de trabalho. Por outro lado, no CNS o Cebes se fortaleceu muito junto aos
usuários e na sua ação política mais ampla, com outras parcerias políticas como, por
exemplo, o movimento negro, o movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais), o movimento estudantil. De forma particular, gostaria de citar uma
parceria, que fortalecemos e até hoje tem sido frutífera, com o Grito dos Excluídos que
contribuiu para conferir outra substância ao Cebes, fazendo com que, entre perdas e
ganhos, nesse contexto complexo, o Cebes ganhe e se renove nas suas parcerias.
Cebes – Então, se ganhou de um lado e perdeu do outro, o que ganhou parece que está
compensando. Em nenhum momento, durante esse período da criminalização, eu acho
que nós não percebemos que estavam acusando também de criminal ou de conduta
criminosa os governos de coalizão, que são uma imposição da Constituição e da Lei, e
ninguém discute isso. Você percebeu alguma vez alguém discutir que toda coalizão em si,
ela passa a ser criminosa também quando a lei impõe isso?
Ana Costa – A legislação eleitoral vigente condiciona a coalizão, o que por sua vez direciona
ou asfixia os governos. Isso é o que há de mais duro, porque os partidos concorrentes em
aliança não se apoiam ou se fundamentam em sua ideias ou programas políticos, mas no
espaço possível da coalizão que garante mais tempo de televisão, mais recurso e disputa
por mais espaços de poder nos governos.

De fato, no contexto eleitoral, o projeto que talvez seja menos importante é o futuro
do Brasil. A convivência entre os distintos grupos que alçaram poder nunca foi fácil e a
disputa está fadada a ocorrer, seja nos espaços de poder seja nos projetos políticos.
Nos últimos tempos o cenário político se complicou mais ainda pela característica
polarizada do Congresso Nacional e pela ausência de um campo político de centro que
tivesse minimamente um papel de equilíbrio das forças e alguma responsabilidade com os
projetos para o País. Esse centro político, que existiu outrora e permitiu governabilidade
em outros governos, desapareceu na atual legislatura e o que prevaleceu foi um conjunto
de parlamentares cujos interesses estavam voltados para o jogo de desmantelamento do
governo. O chamado ‘baixo clero’, onde geralmente estão aquele parlamentares de pouca
expressão política, abriga não apenas os partidos nanicos como também aqueles cujas
pautas principais são os temas religiosos ou do agronegócio. Esse grupo se transformou
em uma massa de manobra do projeto político que resultou no golpe institucional e
depôs a Dilma da presidência.
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Esse modelo de arquitetura política, que hoje se encontra em baixa avaliação e
credibilidade pela população, que não é representativo, vem atuando no desmonte da
política e da Constituição Federal em defesa dos interesses de grupos poderosos que
querem ainda mais concentrar poder e dinheiro. Não há nenhum interesse público que
prevaleça no Congresso, vendido e rendido aos interesses particulares. Uma decadência
ética e política.
De fato, o primeiro remédio para o Brasil nesse momento é Reforma Política, uma
Reforma Política que refunde o modo de fazer política no Brasil, que seja um espaço
de defesa do interesse público, de trabalho para o interesse público, e não para os
interesses individuais. Isso é fundamental hoje para a democracia brasileira, mas não há
um parlamento confiável que possa conduzir uma Reforma tal como é necessária. Lutar
por reforma e pela renovação talvez seja uma bandeira que me parece todos nós devemos
adotar nesse momento crítico.
A Reforma Política não deve ser construída de cima para baixo, mas a partir de um
debate com a população, de uma retomada de uma prática democrática participativa
radical, que possa redefinir desde as normativas lá do município até o Senado, Congresso
Nacional, como se organizar em partidos, o que é um partido? Como um partido deve
ser legitimado? Quem pode se candidatar? Por que se candidatar? Como atuar como
parlamentar? E todas as particularidades de uma prática parlamentar coerente com a
necessidade do Brasil.
Cebes – Como renovar o Movimento Sanitário e o Cebes garantir o fluxo de pessoas
mais jovens que estão chegando, sem que eles desconfiem de que, nas nossas presenças,
numa relação com os governos de coalizão e no diálogo com outros movimentos. nós
tenhamos sido conservadores? Porque eles podem pensar, como muitas vezes eu já ouvi
essa acusação de que “o Cebes, é uma associação conservadora porque ela deixou de tencionar
alguma coisa”. Esse questionamento vem dos setores da juventude ou de setores que estão
agora chegando no movimento sanitário, que a gente tem que incorporar e dialogar com
eles; e eu percebi essa preocupação sua no final do ano passado no Rio de Janeiro, que
você estava preocupada em como dialogar, em como compor com essa juventude que
está chegando?
Ana Costa – O Cebes tem se renovado muito em termos da presença de uma juventude
ativa, vigorosa, e isso tem sido muito positivo para a entidade e para o movimento pelo
direito à saúde e em defesa do SUS. Entretanto, eu rejeito essa divisão de gerações no
interior do Cebes, pois acho que somos a soma, o conjunto. O espaço de trocas no
Cebes tanto é bom para os mais vividos como para os que chegam. As pessoas da minha
geração que estão no Cebes há mais tempo e que produzem e formulam ainda hoje no
Cebes são tão vigorosas, tão jovens e tão joviais no seu pensamento crítico quanto um
recém- chegado... e às vezes até mais. Então esta é uma falsa análise que não deve ser
estimulada. Não devemos alimentar esse separatismo geracional.

Eu acho que os jovens são muito necessários, porque é deles que nós temos a garantia
da continuidade porque, claro, há uma finitude (im)posta a nós. Mas todos nós somos
joviais, todos somos ativos, inquietos, criativos e críticos, e é isso que faz a vida do Cebes
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e é para isso que o Cebes existe. Nós precisamos, inclusive, pensar como ajudar que
muitos jovens se tornem mais rebeldes, mais agitadores e mais dedicados à luta, tal como
nós fomos e somos.
Vejo muitos jovens estagnados num pensamento de gestor, de trabalhador, muito
enclausurados em uma visão nem sempre bem politizada... Muitos nem sabem distinguir
a prática política da sua prática pessoal enquanto trabalhador! Não estou dizendo que
seja generalizado. Mas sinto que o Cebes deve insistir e contribuir para a ampliação da
visão mais complexa da Reforma Sanitária, não restrita ao SUS.
Talvez muitos jovens, por terem nascido no momento da criação do SUS, depositem no
sistema de assistência e atenção o foco de sua ação política esquecendo que, nos moldes
inscritos na Constituição, nossa Reforma Sanitária abrange bem mais que o setorial, abrange
um modelo de estado justo, de bem estar social, portanto, pleno de direitos sociais.
Urge uma retomada atualizada da Reforma Sanitária, não para ajustá-la às imposições
do capitalismo e do neoliberalismo, mas para recuperar sua radicalidade. O modelo
de desenvolvimento proposto no momento, que congela gastos com políticas sociais e
desmonta o sistema previdenciário, deve compor a pauta de luta nesse momento. Por
outro lado, não deve ser considerada menor a questão da discriminação ou mesmo da
medicalização persistente nos serviços.
São pontos que instigam, que nos convocam a uma responsabilidade e a um ativismo
maior.
O projeto que nós desenvolvemos na nossa primeira gestão foi criado e negociado com
o Ministro Temporão na gestão do Roberto, com quem eu tive a honra de compor a
diretoria. Com o nome de ‘Formação crítica em saúde’, nós produzimos um material
excelente que encontra-se disponível na página do Cebes. São videoaulas e e-books que
abordam temas diversos e abrangentes desde ‘capitalismo e saúde’ a ‘diversidade e cultura’.
Imprescindível retomar a necessária radicalidade do pensamento marxista para analisar
a relação do capitalismo com a saúde, seguridade social, políticas universalistas ou a
Reforma Agrária como condição para a saúde.
Por outro lado é cada vez mais importante valorizar as contribuições que o reconhecimento
e a escuta das múltiplas e diversas culturas e condições de vida na sociedade podem
oferecer para a organização de serviços e para a prática do cuidado em saúde.
Reforço sobre a complexidade da saúde, que não deixa quem luta por saúde ficar satisfeito
por avanços pontuais no sistema de atenção, embora ele seja muito necessário, mas
não pode constituir o norte único de nossa luta. Finalizando, quero dizer que esse mix
geracional é muito bem-vindo e é muito positivo no Cebes, e nós precisamos trabalhar
juntos e misturados como temos sido até hoje. E bem-vindos os jovens e bem-vinda nossa
formação política permanente, nossa presença na sociedade, no Conselho Nacional de
Saúde e em toda a nossa articulação com outros movimentos!
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O Cebes tem que manter-se como uma entidade disponível, ativa e pronta sem abandonar
o rigor, o que exige estudos, observações e análises de conjuntura que possam oferecer
apoio à reflexão e à prática política nas lutas por saúde no Brasil e na Latinoamérica. Temos
que mencionar ainda que o Cebes tem mantido interlocução permanente com os demais
países latino-americanos através da Alames e isto tem acrescido maior responsabilidade
e consequência à nossa ação.
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CORNELIS JOHANNES VAN STRALEN
PRESIDENTE DO CEBES 2016-2017 – ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Eu me chamo Cornelis Johannes van Stralen, vivo no Brasil desde 1968, e curiosamente
nós estamos agora também em um momento em que a gente pensa um pouco sobre esse
passado e estamos pensando o que vai ser da nossa democracia agora. O Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde (Cebes) existe há 40 anos, e eu tive o prazer de acompanhá-lo desde
1976, em alguns momentos mais intensivamente, em outros, um pouco mais distante. E
40 anos... muita gente olha para o passado, mas quem já leu mais a Bíblia sabe que 40
anos se referem muito mais para preparação. O povo judeu andou 40 anos no deserto.
Então, neste momento, eu acho que nós temos que pensar mais onde estamos agora e
para onde vamos do que comemorar o passado.
O Cebes publicou, em 1979, um documento na oportunidade do I Simpósio na Câmara
dos Deputados. Esse documento tem uma grande atualidade porque denuncia o que
se chama mercantilização da saúde. Vemos, naquele momento, que já estava presente
o debate acerca da medicina privada versus saúde pública, expondo a proposta de um
sistema único, e, claramente, que o sistema único só pode se apoiar em uma sociedade e
no estado democrático. É importante também falar da sociedade, porque nosso Estado,
mesmo que seja formalmente democrático, reflete uma sociedade que ainda é pouco
democrática, muito hierarquizada e continua hierarquizada em torno do discurso da
inclusão social. Claro que foram feitos grandes avanços, mas penso que ainda há muitas
formas de exclusão. No meu ponto de vista, a ideia é que só podemos alcançar saúde
com democracia. E um sistema de saúde que realmente seja democrático, um sistema
de saúde que forneça acesso a todos, conforme suas necessidades, só é possível em um
Estado democrático e só é possível por meio do sistema público ou, aqui eu falo um
pouco como holandês, um sistema muito regulado. Isso eu estou colocando para desafiar
o pensamento, o nosso pensamento, porque nós pensamos de forma muito esquemática
sobre o que seria um sistema público. Este pode ter várias formas. O importante é
realmente dar acesso a todos conforme as necessidades, isso é fundamental.
O Cebes, depois de lançar esse documento, investiu na Reforma Sanitária, aliado à
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), que surge em 1979, 1980. Nesse
contexto falar em apoio popular, nós temos que ter um certo cuidado porque, na realidade,
o que foi importante para o surgimento da Reforma Sanitária foi, em primeiro lugar, um
grupo na área de saúde que estava, eu diria, por fora do subsistema de saúde, que eram
os sanitaristas. Na década de 1970, surgiram muitos cursos de especialização em saúde
pública, e assim, também os sanitaristas. Na realidade, a instituição dominante era da
Previdência Social, o Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social), e esse grupo de sanitaristas começou a pensar um novo sistema de saúde.
Falava-se muito sobre apoio popular, que é muito importante, mas nós deveríamos ter
investido mais nisso, porque, na realidade, naquele momento, o apoio popular não era tão
grande, se nós pensarmos que a emenda popular na Constituição tinha apenas em torno
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de 50 mil assinantes, o que, em comparação com outras emendas, era pouco. Então,
historicamente, nós temos dificuldades para realmente ter um apoio popular. Por quê?
Porque nós nos articulamos muito com a academia, onde até hoje a gente se sente
muito à vontade.
Nós nos articulamos muito com a Abrasco, que é tipicamente uma instituição da academia,
lutadora também. A Abrasco é assim. Nós nos articulamos muito com a Abrasco
e esquecemos um pouco o que naquela época se chamava trabalho de base, educação
popular... e a gente sente os efeitos. Eu moro, por exemplo, em um município, na região
metropolitana, onde, quando eu falo de Reforma Sanitária ou Sistema Único de Saúde
(SUS), nem sequer muitos profissionais de saúde estão entendendo o que você está falando.
Então isso já expressa que nós temos um grande desafio.
Então, esses 40 anos são para nós nos abrirmos para o futuro, para vermos, bom... o que
nós vamos fazer agora, porque os desafios são grandes, e nós temos que procurar atender
a esses desafios, não ficar só lembrando o glorioso passado. É claro, o Cebes tem um
passado importante, principalmente até a VIII Conferência Nacional de Saúde. O Cebes
teve grande participação no processo de Reforma Sanitária, até a década de 1990. Depois
também tem certo descenso do Cebes, que eu acho, que tem um pouco a ver com a história
da Abrasco porque ela virou um movimento muito importante no meio da academia. Na
realidade, as primeiras pessoas a fundarem o Cebes eram acadêmicas, mas com o propósito
de fazer um trabalho político.
Aqui nós temos que retomar o que significa fazer um trabalho político que tem
como referência a saúde; então, como já foi falado, nós não vamos avançar na saúde
significativamente se não pensarmos também na construção da própria democracia, na
participação de todos os segmentos da população. Eu não falo de propósito participação
popular, porque é como se fosse ‘nós estamos aqui, e o povo está lá’, eu acho que a nossa
realidade tem que ser diferente.
Durante todos esses anos, é claro que o legislativo foi importante, por conta da
constituinte, mas temos que lembrar que ela foi dominada pelo chamado ‘Centrão’, e
não é por acaso que algumas pessoas agora falam novamente sobre o ‘Centrão’. Então,
acho que o legislativo é indispensável, mas, infelizmente, o nosso legislativo parece uma
grande arena de negócios pelo tipo de sistema político que temos. A Constituição é
significativa e trouxe muitas inovações em termos de direitos sociais, embora não tenha
feito nenhuma reforma política o que seria muito necessária. O que não é de estranhar,
porque uma reforma política, que surja ou que seja feita pelo próprio legislativo, não vai
além das próprias pessoas que sentam lá.... Não é à toa que muitas pessoas já falam agora
em reforma política, mas na realidade falam, mas não têm uma discussão mais ampla,
qual seria essa reforma política e como conseguir.
O Movimento Sanitário teve uma certa, eu diria uma certa ilusão, porque queria criar uma
anteparo... contra a política clientelista, então criou os conselhos gestores e fundos de saúde,
como se pudesse sair fora da política, a cultura, a estrutura política que nós temos agora
no País. Os conselhos, eu acho que têm uma importância, mas ao mesmo tempo a gente
vê também a sua burocratização. Eles teoricamente seriam formados por sujeitos coletivos,
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pessoas que representam entidades, mas com a redemocratização, ocorreu também um
certo refluxo de vários movimentos. Aparentemente, nós somos um país com muitos
movimentos; todo mundo fala ‘os movimentos sociais’, então é sempre bom falar: quais
movimentos sociais? E muitas vezes vemos principalmente o conselho, isso a gente vê
pessoas que representam entidades, mas depois a gente não vê a entidade. É claro que há
diferenças... o Brasil é um país enorme, então acontecem muitas coisas diferentes também.
Eu falo um pouco a partir da minha experiência, pois já fui Conselheiro de Saúde de Belo
Horizonte, e vi esse processo de ocupação de algumas entidades, de conselhos, alguns
partidos, o que dificulta realmente ter uma longa relação mais orgânica com os vários
segmentos da população, que teoricamente estariam lá representados. Então eu acho
que realmente a participação é fundamental, a participação de todos os segmentos da
população. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que temos um sistema de saúde
que fala apenas da saúde, de segmentos da população, sem mencionar os profissionais. E
estes, há momentos, vamos dizer, numa época de transição, muitos profissionais jovens
tomaram posições muito progressistas; o Cebes, então, também é resultado disso. Todavia,
por outro lado, os profissionais, às vezes, são muito corporativistas, então o médico quer
assegurar o campo dele, o que chegava ao absurdo... agora eu volto um pouco mais ao
passado, lembrando que no Norte de Minas, quando foi implementado um grande projeto
de atenção primária, os médicos se declararam contra o que era chamado naquela época
auxiliar de saúde, hoje agente comunitário.
Nós vemos até hoje a relação médico-enfermeiro como uma relação difícil... no aspecto
salarial, no controle do horário de trabalho etc. Assim, penso que o sistema de saúde
de qualidade requer também a colaboração de todos os profissionais. Houve momentos
históricos em que grupos significativos apoiaram a criação do SUS, mas o que acontece
com as políticas? Você tem épocas de mudanças em que muitas pessoas se envolvem,
outros setores se envolvem e depois isso não vira uma certa rotina. Há os grupos que se
consideram donos dessa área, eles são a burocracia e as entidades profissionais, e fica nesse
nível. Agora temos até uma oportunidade, ainda que todos estejamos muito pessimistas, mas
é uma oportunidade de retomar discussões em nível da sociedade, de direitos sociais; pensar
o que significa ter um sistema saúde que realmente atenda a toda a população conforme
suas necessidades e garanta acesso. Essa discussão agora sai desse grupo, vamos dizer, do
Movimento Sanitário, que foi muito importante, abriu-se, mas eu acredito que muita gente
não concorda comigo, que esse tal de apoio popular nunca foi tão grande. Na realidade,
se lembrarmos bem, você tem o Movimento Sanitário, que foi um movimento muito bem
conduzido, extremamente bem conduzido, que teve algum apoio, eu diria até em nível da
classe média. Se não me engano, até uma novela da TV Globo falou sobre a VIII Conferência
de Saúde, eu não lembro qual novela porque não assisto muito, mas me falaram.
Isso chegou a alguns movimentos da igreja, o movimento popular da saúde que começou
em São Paulo. Então aconteceram também apoios populares, mas não tão grandes, como
a gente costuma falar: “Ah! Foi o resultado de luta, apoio popular”. Eu acho que esse fato foi o
resultado da luta dos sanitaristas num momento muito propício de transição política e com
o início da construção de apoios populares; o que posteriormente foi um pouco esquecido,
fazendo o movimento voltar para si mesmo.
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O SUS começou com algum apoio popular, mas entre os profissionais, havia então, bem
clara, a presença dos partidos. Eu acredito, em termos do SUS, que havia a presença
importante do então Partidão, setores do próprio Partidão e simpatizantes, e também,
conforme os estados, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Por exemplo, em Minas
Gerais, o PCdoB foi muito importante, o que ocasionou uma certa dificuldade ao Cebes,
porque o Cebes já tinha uma certa... porque por mais que a gente fale que é cunho (a)
partidário (naquela época a gente nem falava em cunho partidário, não), o Cebes era visto
como vinculado ao Partidão. Isso criou alguns conflitos com o pessoal do PCdoB, que
dominava, pelo menos em Minas Gerais, os profissionais de saúde. Eu fui Conselheiro
de Saúde, de 1999 a 2003, em Belo Horizonte, e funcionava assim: os profissionais eram
do PCdoB, e os usuários eram do Partido dos Trabalhadores (PT), o Partidão não estava
mais presente. Então, falar da esquerda nacional, eu acho um pouco difícil porque a
gente sabe, a esquerda... a direita é internacional, a esquerda tem uma dificuldade de ser
nacional, porque ela tem uma produção acadêmica, pensa muito mais sobre sociedade,
o que faz surgir possibilidade de divergir. Eu acho que a esquerda, em determinados
momentos, volta-se muito para problemas dentro da própria esquerda. Havia os partidos
e o movimento difuso de grupos da população que falavam: “agora nossas políticas têm que
mudar”. Esse conjunto de forças realmente foi importante para a criação do SUS, mas
com problemas, porque a esquerda (agora alguém pode achar que eu sou muito direitista
quando eu falo que a esquerda, às vezes, gasta muito tempo com ideologia) deveria
também ter olhado naquela época para o sistema de saúde do Brasil. Era impossível
criar, de repente, o SUS.
Na VIII Conferência, tinha-se muita consciência disso. Várias pessoas devem lembrar que
durante a VIII Conferência surgiu uma proposta de um grupo ... “nós vamos nacionalizar todos
os serviços de saúde”. Na mesa, estavam Sergio Arouca, Eleutério... que deram um jeitinho
para tirar esse assunto do debate porque seria um debate impossível naquele momento;
porque, na realidade, já existia também um setor privado em expansão, do qual nós estamos
sofrendo as consequências até hoje. Um bom exemplo é o discurso do atual Ministro da
Saúde querendo abrir até novas portas para expansão, quando fala sobre os planos populares
de saúde. É uma forma também desse setor ampliar o mercado.
A gestão é sempre lembrada como muito vinculada com o próprio problema do
financiamento de saúde, porque os setores que não estão dispostos a abrir mais recursos
financeiros para o SUS falam “não, isso é dinheiro perdido porque tem grandes problemas de
gestão”. Na realidade, nós temos problemas de gestão e temos problemas de financiamento,
que são coisas muito vinculadas, porque fazer uma boa gestão sem recursos financeiros
também é difícil. Em termos de gestão, houve muitos avanços, porque uma das coisas
importantes que aconteceram foi um grande trabalho na formação de recursos humanos.
Quando o SUS começou, nós tínhamos quantos programas de pós-graduação, saúde
coletiva ou saúde pública? Poucos! Temos um grande avanço, temos até cursos de
graduação em saúde coletiva, embora algumas pessoas que fazem esse curso (por acaso,
ontem eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo) têm uma certa dúvida
onde vão atuar; mas na minha opinião, são cursos que vão certamente contribuir para
melhorar a gestão. O problema da gestão do SUS está muito vinculado com a própria
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cultura e com o sistema político que nós temos, com a eleição. O que vai acontecer
depois da eleição? Setores que apoiaram o prefeito vão indicar, por exemplo, pessoas
para serem secretárias de saúde, que não são necessariamente as mais qualificadas, às
vezes até pelo contrário. Podem ser até pessoas que estejam muito vinculadas ao setor
privado. Então, eu acho que o problema de gestão faz parte dessa cultura e do sistema
político, porque ficará parecendo que os brasileiros são gestores muito ruins. Não, claro
que não! Entretanto, muitas vezes existe um contexto que torna difícil ter uma gestão
adequada, porque mesmo com a intenção do prefeito, do secretário de saúde, de ter na
gestão profissionais competentes, os compromissos políticos com grupos que apoiaram
as eleições não permitem uma escolha isenta.
O Ministério Público é muito preocupado e fala que tem que ter concurso público, mas,
muitas vezes, os prefeitos dão um jeitinho e falam que “não deu tempo para fazer concurso
público”, vão fazer uma seleção pública. Seleção pública, na realidade, é um miniconcurso
público que facilita tudo, porque muitas vezes é feito pela própria Secretaria de Saúde,
então os critérios de seleção são muito determinados também por critérios políticos.
Então, voltamos à questão da gestão... na realidade o problema do SUS não é a gestão
em si, é problema de estrutura e cultura política que nós temos e que provoca todos esses
problemas, porque o Brasil investe bem pouco em saúde, e mais da metade é para pagar
ao setor privado o gasto de saúde. O setor público gasta muito pouco, mas isso tem a
ver exatamente com a cultura política e com essa sociedade hierarquizada, socialmente
hierarquizada.
É interessante, quando a gente fala sobre a hierarquização da sociedade, que os direitos
sociais que estão na Constituição desde 1988, na realidade, ainda não são direitos adquiridos.
Agora, quando ocorreu um golpe, se fala: não, o SUS não cabe no orçamento. Isso não
deveria ser questão porque o SUS cabe, sim; e se precisar de mais recursos, nós sabemos
onde podemos conseguir mais, que a solução não é fazer um plano popular de saúde para
quem já tem pouco... pagar pela sua saúde. Isso é um absurdo tão grande para um país
onde há, em um momento de crise, mais gente desempregada, falar que o SUS não cabe,
que tem que ter um plano de saúde com mensalidades mais baixas... isso é um absurdo
total, total! Então, nós estamos em um momento que parece um momento difícil porque é
uma ruptura, mas eu acredito que seja uma ruptura que também abre novas possibilidades.
Nós temos que ver, pensar a questão dos direitos sociais; a questão das políticas universais;
dialogar mais com a população, com os vários segmentos da população, porque, na
realidade, falar do SUS é algo conhecido, mas o que complica, é que as pessoas não têm
muita noção disso e são muito influenciadas por uma ideologia de que o privado é melhor
do que o público. Isso não corresponde aos fatos, mas é impressionante como as pessoas
são influenciáveis. Então, nesse sentido, o golpe é muito esperto quando ele fala: “não, vamos
ter um plano popular!”. Tem até gente falando: “não, agora nós vamos ter um acesso melhor!”.
Vai ser bem pior, mas, quer dizer... Então eu acho que esse momento é um momento rico
para ampliar debates. E para o Cebes também é importante porque eu acho que ele (não
é nenhum erro de presidentes), pela própria dinâmica da sociedade, foi se apoiar muito na
Abrasco, que é uma entidade mais poderosa; mas o Cebes tem um potencial importante
de poder articular com a sociedade. A Abrasco tem pouco, ela é tipicamente uma entidade
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acadêmica, trabalha com os programas de pós-graduação e com os cursos de graduação
de saúde coletiva.
O Cebes tem que se abrir para novas parcerias, eu não falaria nem tanto só com os
sindicatos, porque os nossos sindicatos atualmente conseguem fazer muito barulho,
têm dinheiro, têm o imposto sindical pago – que todo mundo falava antes que tinha
que ser abolido, mas, quando chegou o momento, ninguém quis abolir, embora fosse
interessante. Nesse contexto, o Cebes e os sindicatos, alguns muitos atuantes, gente boa
também (eu acho que a realidade é complexa), mas nós também temos que abrir para
a população, o que pode ser feito de várias formas. Eu conheço algumas pessoas, por
exemplo, do Cebes, não são tantas, que são vereadoras... pode ser uma porta de entrada
para o diálogo, porque esses vereadores também têm articulação, têm mais articulação
com a população do que um professor.
Nós estamos agora em um momento de refluxo de movimentos sociais, e algumas
pessoas talvez possam estranhar eu falar refluxo, porque o nosso discurso está tão cheio
de movimentos sociais. O momento também é oportuno para a retomada realmente
de organização, organização popular... que é uma coisa necessária... porque muitos
movimentos não chegam a esse nível. Nós temos um passado rico, quando eu penso em
termos de educação popular, há experiências importantes que depois foram esquecidas;
nós esquecemos um pouco essas experiências. Eu acho que seria importante retomar
isso, e o Cebes é um movimento com muita flexibilidade. Começou com a proposta da
criação do SUS, com o Movimento Sanitário, mas o Cebes também sempre falou muito de
democracia, então ele é um movimento que tem uma vocação para uma atuação política.
Essa atuação política não é somente no nível legislativo; não apenas no nível de conselhos.
Estes, bem ou mal, se enquadraram. Sabemos que secretários de saúde sabem lidar muito
bem com os conselhos; vemos que nos Congressos de Saúde, muitos conselheiros viajam
por conta das Secretarias de Saúde, dessa maneira asseguram os ‘bons conselhos’ para a
Saúde. Contudo, eu acho que está na hora de pensar em criar novas articulações com a
população de bairros periféricos, porque essa população não é mais a mesma. É claro, está
muito influenciada pela mídia, mas é uma população que quer mudanças. Os nossos olhos
são sempre muito voltados para a classe média, porque somos de lá, a gente se articula
facilmente, então vamos ao simpósio do Cebes, todo mundo fala a mesma linguagem, mas
eu acho que o Cebes tem o desafio de fazer um trabalho político.
Hoje em dia, nós falamos muito em termos de resistência. Eu não gosto muito dessa
palavra ‘resistência’, porque resistência parece que você já está meio derrotado, e você
está no limite máximo que ainda pode resistir. Eu acho que nós temos que procurar novas
oportunidades. A história sempre é muito dinâmica, porque fica muito claro, por exemplo,
que o golpe parlamentar foi em função de três lutas específicas. A população pode ser um
pouco enganada, alguém pode falar: “Ah! Porque o Ministério da Saúde está criando um plano
também para nós”; mas não vai ser muito enganado, porque essa crise política também está
associada à crise econômica. Então eu acho que eu falaria muito mais ‘quais são as novas
possibilidades’ em vez de falar ‘resistência’. Eu acho que a resistência tende a ser quase
passiva, nós temos que ser protagonistas, principalmente em um momento assim.
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Eu cheguei ao Brasil em 1968, após ter estudado filosofia e teologia, então as pessoas
podem adivinhar com qual missão eu cheguei ao Brasil. Em 1971, eu comecei a me
envolver com a área da saúde a partir de uma pesquisa, em Capim Branco, município
perto de Belo Horizonte, sobre representações sociais e saúde e doença. Esse trabalho
foi muito enriquecedor, pelo fato de conhecer como a população pensava sobre saúde, a
questão da saúde popular. Inicialmente as pessoas nem queriam falar sobre isso porque
não se identificavam com a equipe da saúde; a universidade, na década de 1970, não era
tão comum às pessoas do interior. Nós tínhamos um aluno de medicina na equipe que
adorava falar sobre a medicina. No início, a população não falava muito, mas depois que
nós ficamos mais de dois anos lá, começamos a perceber a importância da saúde e as
várias concepções que as pessoas tinham sobre saúde. Esse projeto, na realidade, foi um
ponto de partida para um projeto maior, o projeto de Sistema Integrado de Prestação
de Serviços de Saúde do Norte de Minas, que, para a geração um pouquinho menos
nova, era um projeto muito conhecido. Nesse projeto, que foi desenvolvido entre 1976
e 1978, o nosso objetivo oficial era trabalhar com a participação comunitária, como se
falava naquela época, mas quando chegamos, vimos que a ‘encomenda’ abrangia até a
criação de comissões de saúde. Nós não criamos nenhuma comissão de saúde porque a
estrutura, naquela época, no norte de Minas, onde havia poucos movimentos associativos
(havia 7 municípios com sindicato rural, apenas 7 dos 48 municípios), sendo a mesma
pessoa que havia criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, havia antes criado o
sindicato patronal. Então era uma estrutura de pequenas elites locais, e nós achamos que
seria tempo perdido fazer comissões de saúde, porque seria provavelmente a esposa do
prefeito e mais alguns notáveis do município a compô-las.
Nós discutimos muito a questão da participação popular com os próprios auxiliares de
saúde, porque o projeto basicamente implementava uma rede de unidades de saúde, uma
unidade básica no centro do município e auxiliares de saúde nos distritos; os auxiliares
de saúde são o que nós chamamos agora de agentes comunitários. Com essas pessoas,
nós trabalhamos muito. Isso teve efeitos muito diversificados, mas muito interessantes.
Eu me lembro de uma auxiliar de saúde que criou uma caixa de saúde, como foi feito no
final do século XIX, início do século XX, quando os trabalhadores não tinham sindicato,
mas algumas pessoas começaram a criar caixas para assistir os trabalhadores na época
de doenças. Outros auxiliares de saúde começaram fazendo hortas comunitárias,
falavam que era uma questão de alimentação; as pessoas tinham uma consciência
de determinação social de saúde. Dessa forma, até hoje eu fico um pouco indignado
quando o chamado Movimento Sanitário faz de conta que eles foram os pioneiros no
discurso sobre determinação social de saúde. Talvez em uma base mais marxista, mas a
população tinha muita consciência disso, inclusive os auxiliares de saúde, porque se não
tivessem consciência disso, não iriam trabalhar com hortas comunitárias, que exigiam
muita organização, porque tinham que descobrir terras disponíveis. As terras disponíveis
eram ‘a terra dos santos’, terras que tinham sido doadas à igreja, o que pressupunha uma
negociação inicial com o padre; era uma organização muito interessante. Essas iniciativas
deram início a uma certa mobilização da população.
Nós fomos apenas o canal que possibilitou que isso acontecesse, mas realmente quem fez
isso acontecer foram os auxiliares de saúde. O projeto, desenvolvido em parceria com a
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Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), deparou-se com um ‘concorrente’: Jorge
Cabaral, um peruano que também queria trabalhar com participação comunitária, mas
a ideia dele era a seguinte: mobilizar a população para fazer fossas e ter filtros. O diretor
do projeto, para evitar conflitos, deu ao peruano um dos 48 municípios envolvidos no
projeto, onde ele organizou uma campanha para cavar fossas; isso seria feito no domingo,
quando a população estava mais disponível, só que no dia não apareceu ninguém... então,
a população é mais esperta do que parece.
A partir desse projeto, eu continuei sempre atuando na área da saúde, eu já estava
trabalhando na universidade, mas ficava uma semana por mês lá no Norte de Minas.
Depois, quando o projeto terminou (eu não vou colocar os detalhes porque e quando
terminou, isso envolve outras pessoas e não é muito simpático falar sobre isso), nós
iniciamos um projeto de cursos de especialização em saúde pública, junto com Alagoas.
Esses cursos eram ministrados na modalidade de uma semana por mês; as pessoas ficavam
na escola de saúde e depois voltavam para os seus trabalhos. Esse modelo de curso, que
depois passou a ser muito comum, começou lá em Alagoas, com a assessoria do projeto
de Montes Claros, de Minas Gerais.
Quando o então diretor de Montes Claros foi dirigir a Gerência Metropolitana, na época
das Ações Integradas, eu fui trabalhar com a Gerência de Planejamento. Como nós não
concordamos muito com a direção que foi dada ao Curso de Especialização pelo grupo
na Escola da Saúde, criamos outro curso de saúde pública na Gerência Metropolitana.
Desde então, eu participei da refundação do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva
(Nescon), atualmente chamado Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, na Faculdade
de Medicina. Embora sendo do Departamento de Psicologia, comecei a dar aulas de
políticas de saúde na Residência de Medicina Social e depois no Curso de Mestrado de
Saúde Pública. Falei isso, porque eu cheguei com uma formação em teologia e filosofia,
mas logo fui fazer psicologia e me envolvi muito com a psicologia social. Na realidade, eu
fui fazer psicologia porque me interessava muito pelo psicologia da religião, achava que o
Brasil devia ser um campo rico, mas naquela época nem existia isso no Brasil. Atualmente
existe, mas naquela época não. Como não me senti muito satisfeito com a psicologia, fiz
mestrado em ciências políticas.
Doutorado, eu fiz tardiamente, porque nós só nos preocupávamos com saúde, o tal do
Movimento Sanitário ocupava a gente dia e noite, então eu não tinha tempo de fazer o
doutorado. Eu fiz o doutorado em políticas de saúde, a minha tese é sobre a Reforma
Sanitária. Desde então, eu fiquei trabalhando com saúde e acompanhei, como falei, o Cebes
em alguns momentos. No início muito, porque o Cebes começou muito pobre, então era
importante conseguir assinantes da revista para o Cebes ter algum dinheiro; e depois
continuei participando de alguns eventos, dos simpósios, até que no último simpósio, para
o meu espanto, virei presidente do Cebes.
Eu acredito que o Cebes, no momento, tem o potencial, mas um potencial que tem que
ser mais explorado. Nós temos que nos voltar para as gerações mais jovens. Na direção do
Cebes, às vezes, prevalecem ainda pessoas de gerações ‘meio jovens’. Eu acho que tem que
abrir portas para os jovens.
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Às vezes eu tenho um pouco de medo disso, mas só um pouquinho. Todos nós fomos
jovens e começamos também desse jeito, então por que tem que ter medo? Quem tem
medo de determinados grupos políticos? Eu não tenho medo disso, porque as pessoas
que estão lá são pessoas que estão motivadas politicamente. Pode ser que a gente nem
concorde com todos os propósitos políticos, mas na área política sempre há divergências,
então eu acho que divergências são salutares. O Cebes é pluripartidário, ainda que no início
a gente não falasse assim, na década de 1970 não era. Era outra conjuntura, porque, claro,
também não tinha nem gente para falar pluripartidário. Agora acho que tem que realmente
criar espaço para isso, e o Cebes, como eu vejo, esse projeto de 40 anos, tem que ter essa
importância de abrir o olhar para o futuro. Eu acho que a gente reflete o passado, não para
se voltar para o passado, mas para abrir os olhos para o futuro. Então este é um momento
importante para fazer uma reflexão sobre a trajetória do Cebes e ver quais são os desafios e
como nós podemos responder a isso.
Quarenta anos... o 40, para pessoas que leem mais livros antigos como a Bíblia, vão lembrar
que 40 anos se referem a um período de preparação do povo judeu, que andou 40 anos no
deserto; Jesus ficou 40 dias no deserto para se preparar para a missão dele. Então eu acho
que agora é o momento do Cebes também pensar: ‘Bom, nós temos então esse histórico
de 40 anos. Qual é a missão que nós temos agora?’. A nossa missão agora é pensar quais
são os desafios para um sistema universal, equitativo, voltado para as necessidades da
população. Eu acho que isso é um grande desafio, pois isso coloca a missão... nós não somos
simplesmente implementadores do SUS. Nós temos que pensar o que vamos fazer com
esse sistema brasileiro de saúde, eu gosto de falar sistema brasileiro saúde porque ele é uma
imbricação de política pública, privada, uma imbricação de interesses de corporativistas.
Acho, por exemplo, uma lástima que os médicos conseguiram, se não me engano, em 1963,
um horário de trabalho de 20 horas. Na época eu li a justificativa dessa lei, era porque o
trabalho era tão pesado, quer dizer, um médico não poderia trabalhar mais do que 20 horas...
na verdade era para trabalhar muito mais do que 20 horas. Entretanto, isso teve implicações
complicadas, porque depois a assistente social também quer trabalhar 20 horas, mas ficou
com 30, agora os psicólogos querem trabalhar 30... Como organizar um sistema de saúde?
Esses 40 anos do Cebes são um momento muito oportuno, não de pensar só em termos
de resistência, mas de pensar quais são os desafios para o futuro.

O Cebes ocupa um lugar central no debate público brasileiro e na defesa de uma
saúde pública, universal e de qualidade. Como economista que sou, me impressiona
a capacidade do Cebes de articular o tema da saúde com as várias dimensões do
desenvolvimento político, econômico e social.
Pedro Rossi – Professor Doutor do Instituto de Economia da Unicamp.
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A REVISTA SAÚDE EM DEBATE E A PRODUÇÃO EDITORIAL DO CEBES
Quatro cebianos ajudam a contar a história da produção editorial do Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde (Cebes). Iniciamos com Heleno Correa descrevendo a conjuntura
política nacional que levou à criação do Cebes, em 1976, e seu principal veículo de
comunicação, a revista ‘Saúde em Debate’, referência na área de saúde coletiva, que em
2016 publicou seu 111º número.
Heleno Correa: O Cebes foi criado em 1976, unindo inicialmente alunos dos cursos de
Especialização em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
(FSP/USP). Havia um grupo que estudava um curso multiprofissional com duração de um ano
e outro, um curso intensivo destinado a médicos concursados da Secretaria de Estado da Saúde
do Estado de São Paulo, com duração de seis meses. As duas turmas se confraternizavam nos
ambientes comuns da FSP/USP, localizada no triângulo formado pelo encontro da Avenida Dr.
Arnaldo com as Ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde.
O ambiente era de repressão, perseguição, delação e morte, no ano em que o DOI-CODI de SP
matou o jornalista Wladimir Herzog no cárcere da Rua Tutóia. Os estudantes colecionavam
notícias de jornal, revistas e panfletos escritos passados de mão em mão. Alguns recortes iam para
um jornal mural no corredor de entrada da Faculdade.
Durante o curso, um dia incendiaram o mural criado pela turma do primeiro semestre de 1976
com notícias da saúde pública dentro do corredor da faculdade. Foi ato terrorista semelhante aos
coquetéis Molotov que policiais provocadores atiravam contra as bancas de jornal que ousavam
vender exemplares dos jornais  ‘O Movimento’, editado por Fernando Gasparian, e o ‘Opinião’.
Alguns daqueles bons jornalistas criaram outros veículos de imprensa como as revistas ‘Caros
Amigos’ e ‘Carta Capital’.
A reação contra o incêndio foi fundar o Cebes, e a primeira revista do Cebes, em cujo corpo
editorial figuravam membros dessa côrte. David Capistrano viajou ao Rio e conseguiu adeptos na
Fiocruz; Luiz Cordoni e Márcio de Almeida garantiram contatos no Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
Certa tarde eu estava datilografando as primeiras páginas da futura revista na companhia
de Cleide Pina Ferreira na sala da casa de Emerson Merhy. O Comitê Central estava reunido
na sala ao fundo: Emerson, Aguinaldo, Sandra Roncali, Ana Segall, Dalmo Feitosa e David
Capistrano. Tinham matado Wladimir Herzog e o clima estava pesado. Tocam a campainha e
vou atender, com medo. Na porta aparece, de boné jeans azul e a mesma cara negra metálica
estampada nos discos que faziam sucesso furioso: Milton Nascimento. Fico olhando e ele
pergunta: “A casa da Heloísa e do Emerson é aqui?” É, [engulo em seco]. “O David está aqui?”
Está. [Suando frio]. Pode entrar. Fecho a porta me controlando para não sair gritando – Gente
o Milton está aqui! Todo mundo faz a mesma cara de coisa natural e diz bom dia sem dar
bandeira de que é fã! Afinal todo mundo é bem-comportado e não é hora de tietagem! Davi e
Milton conversam horas a fio e ele depois vai embora. Aí vem a festa geral. Que legal! Bota o
disco do homem na vitrola!
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Assim saiu o primeiro número da revista ‘Saúde em Debate’ do Cebes, depois de noites dividindo
minha Olivetti Lexikon-80 com Cleide. A prova tipográfica foi editada pela Oboré, com desenho
de capa de Conceição Cahu.
Fernando Szklo: Em fins da década de 1970 e início da década de 1980, fui escolhido
presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), Núcleo Rio. Na época, o Núcleo Rio
era responsável pela publicação da revista ‘Saúde em Debate’, cujo editor era o Paulo Amarante.
Faziam parte do Núcleo: José Gomes Temporão, Sérgio Koifman, Félix Rosemberg, da Opas
(Organização Pan-Americana da Saúde), Eduardo Levcovitz, Sonia Fleury, Isabel Picaluga,
Luiz Felipe Moreira Lima, Reinaldo Guimarães, Eric J. Rosa, entre inúmeros companheiros.
Alguns fatos relevantes ocorridos durante esse período merecem ser lembrados. O primeiro deles
foi a criação do Núcleo de Saúde do Trabalhador, que gerou um artigo na revista ‘Saúde em
Debate’ e um documento sobre os determinantes socioeconômicos das doenças ocupacionais e
dos acidentes de trabalho. Apresentamos esse documento no Seminário sobre Saúde, da Câmara
dos Deputados, organizado pelos deputados Euclides Scalco e Ubaldo Dantas do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), com o apoio do Cebes.
A mesa em que participamos tinha como representante do patronato João Fortes, da João Fortes
Engenharia, e foi coordenada pelo Ubaldo Dantas. Uma publicação da Câmara reproduziu o
documento e os debates do Seminário. Foi um momento importante para a discussão da questão
da saúde do trabalhador dentro do âmbito da Reforma Sanitária. O Núcleo Rio realizou um
encontro com representantes de vários sindicatos do Rio de Janeiro, na sede do Sindicato dos
Eletricitários.
Dos desdobramentos desse encontro cito os estudos realizados por Sérgio Koifman sobre risco de
câncer entre eletricitários, e um amplo estudo sobre saúde ocupacional numa empresa metalúrgica
da Baixada Fluminense, em que eu e José Temporão participamos (esse projeto foi coordenado
pela Anamaria Tambellini e publicado numa revista científica internacional indexada).
Outro acontecimento digno de registro foi a intervenção do governo militar no Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro. O Núcleo Rio do Cebes funcionava na Avenida Churchil, no centro
do Rio, na sede do Sindicato. Na época, o Sindicato era dirigido pelo movimento Reme (Renovação
Médica), apoiado por muitos associados do Cebes, e liderou uma greve por melhores condições de
saúde, que paralisou grande parte dos estabelecimentos médicos do Rio. O governo militar decretou
intervenção no Sindicato. Todos os arquivos e pastas do Cebes nacional estavam no prédio do
Sindicato, cujo risco de apreensão poderia significar a perda da memória da instituição, bem como
poderia atingir a própria integridade de seus membros.
Numa manobra arriscada retiramos todo o material, tarde da noite e transferimos para meu
apartamento em Ipanema. Logo depois a sede do Sindicato foi lacrada. Durante um período o
Cebes funcionou na minha casa, e com isso, pudemos dar continuidade às atividades da instituição,
principalmente à edição da revista. O Cebes funcionou num ‘aparelho’ na Rua Prudente de
Morais em Ipanema.
Não podemos esquecer para o folclore da vida cebiana, que após as reuniões regulares, um grupo
sempre se dirigia para um bar que ficava situado atrás do prédio das Óticas Fluminense. O nome
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do bar ninguém sabia e passou a ser chamado de ‘óticas fluminense’, onde a turma, curta de
grana, pedia uma picanha à Osvaldo Aranha com fritas para dividir por 4 ou 5 pessoas. Lá a
reunião continuava, informalmente, regada a caipirinha, onde assuntos sérios da política de saúde
e abobrinhas se mesclavam harmonicamente.
Na continuação, Jairnilson Paim destaca os diferentes gêneros de publicações do Cebes
ao longo dos seus 40 anos de existência.
Jairnilson Paim: A história do Cebes confunde-se com a própria história da revista ‘Saúde
em Debate’. A revista deve ser vista como um processo e não apenas como um projeto que fez
parte da história das políticas de saúde no Brasil e que desembocou na famosa VIII Conferência
Nacional de Saúde (VIII CNS), sendo formalizado na Constituição da República de 1988.
Portanto, a revista ‘Saúde em Debate’ é algo vivo e, como tal, faz parte das lutas sociais para
a melhoria das condições de vida e saúde de todos os brasileiros. As pessoas interessadas em
compreender a natureza, as lutas e as possibilidades dessa reforma social poderão consultar, entre
as diversas fontes, a coleção da revista ‘Saúde em Debate’, publicada desde aquela data até o
presente, assim como boletins, livros, documentos, panfletos e blogs do Cebes (www.cebes.org.br) e
(www.saudeemdebate.org.br).
Durante os primeiros tempos do Cebes, outro gênero de publicação com o objetivo de propagar o
ideário do grupo foi criado e agregou material à linha de reflexão da revista ‘Saúde em Debate’.
Trata-se da série de livros editados pelo Cebes, os quais circularam a partir de 1977. Destinados
a um público leitor vinculado às instituições acadêmicas, pareceram conferir de vez um caráter
acadêmico aos estudos realizados. Os livros guardam diferenças importantes em relação à
revista ‘Saúde em Debate’ na forma de organização, na estrutura textual, no aspecto físico, na
periodicidade, mas já sinalizavam alguns pontos importantes que valiam para a compreensão da
‘Saúde em Debate’: um deles era o interesse do Cebes em se comunicar com os seus membros por
meio de uma publicação mais variada e acessível aos diferentes perfis existentes no Cebes. Outro
era fortalecer a entidade por meio da comercialização do periódico, o que revertia financeiramente
para o Centro, assegurando-lhe o aluguel da sala e o funcionamento das atividades administrativas
corriqueiras. Parte da arrecadação da venda dos livros foi revertida para a produção da revista.
Posteriormente, Márcio Almeida, então presidente do Cebes, fala sobre o processo de
criação e os objetivos da Revista ‘Divulgação em Saúde para Debate’.
Márcio Almeida: Talvez pouca gente saiba como nasceu a revista ‘Divulgação em Saúde para
Debate’. Ainda no primeiro mandato, 87 a 89, houve uma reunião em Belo Horizonte, onde eu
apresentei a proposta de transformar o Cebes em uma editora, uma empresa, porque já tínhamos
recuperado a revista, que circulava periodicamente havia dois anos. Já contávamos com oito
edições da revista e dois ou três livros publicados. Depois de dois anos tentando, a capacidade
mobilizatória do Cebes, liderança do movimento, já tinha se esgotado, na nossa avaliação, para
fazer esse papel, que passava a ser cada dia mais de liderança intelectual, de ser uma instância
de pensamento, através de livros e revistas. Nós tínhamos retomado o convênio com a Hucitec e eu
fiz a proposta de continuar, mas de tentar empresariar, de colocar a revista nas bancas de jornal,
entrando com uma linha mais massiva para poder ter realmente aquele capital político, senão ele
ia se perder. Armando Raggio, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)
na época, foi um apoio importante. Com o seu apoio fizemos duas revistas pela Secretaria de
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Saúde do Paraná e duas pelo Conass. A primeira divulgação da revista, em 1989, foi feita pelo
Eleutério com recursos que o Luiz Felipe Moreira Lima conseguiu. Era assim que a gente fazia e
nada ficava escondido. Era muito bem explicitado que a divulgação da revista era uma parceria
entre o Cebes e uma entidade, associação e ou instituição.
Dentro da linha editorial de referência na área da saúde, a revista ‘Divulgação em Saúde
para Debate’, publicada desde 1989, destina-se a difundir os documentos (artigos,
comentários, relatórios) resultantes da realização de eventos (seminários, simpósios,
encontros, congressos) promovidos por instituições ou entidades da área da saúde. Desde
a sua criação a revista ‘Divulgação’ publicou 55 números sendo que 30% em parceria
com o Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) relatando
experiências municipais.
Acompanhando a produção editorial do Cebes, chamamos a atenção para o ano de
2010, quando surgiu uma nova proposta editorial com a publicação de uma linha
de livros didáticos que não tivesse a lógica dos artigos científicos, com exigência de
rigor acadêmico, e com uma proposta pedagógica que cativasse o leitor. Nessa linha,
foi inaugurada a ‘Coleção Pensar em Saúde’, com a publicação do livro ‘Participação,
democracia e saúde’, e iniciou-se uma série de publicações voltadas à atualização da
agenda da reforma sanitária brasileira. Mais ainda, com essa proposta, o Cebes teve o
objetivo de retomar a crítica necessária ao processo da reforma sanitária, tendo sempre
como pontos de partida a produção do conhecimento, a elaboração de estratégias
políticas e técnicas e a construção de alianças. Participação social foi o primeiro eixo
temático sobre o qual o Cebes se debruçou. Logo depois, o Cebes se propôs a repensar
a determinação social da saúde, conceito que teve notória importância na formação da
epidemiologia social latino-americana e na história do movimento sanitário brasileiro.
Esse fato originou um livro organizado por Roberto Passos Nogueira, e a publicação faz
parte da ‘Coleção Pensar em Saúde’.
Em 2012, o Cebes desenvolveu o projeto de ‘Formação em Cidadania para Sáude:
temas fundamentais da reforma sanitária’ gerando uma coleção de 10 livros digitais
disponibilizada no site em 2014, juntamente com o livro de Francisco de Assis Machado
– ‘O SUS que vivi’.
Ao longo dos seus 40 anos, além da edição da revista ‘Saúde em Debate’ e ‘Divulgação
para a Saúde em Debate’, o Cebes publicou 24 livros, livros digitais e videoaulas, sendo
que grande parte está disponível no site www.cebes.org.br
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Em tempos de retrocessos e de tentativas de destruição da capacidade de investimento
social do Estado brasileiro, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) representa
uma importante trincheira de resistência. Resistência à PEC 241, resistência à
privatização da saúde. Vida longa ao Cebes.
Guilherme Boulos – Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST).
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MARIA LÚCIA FRIZON RIZZOTTO
EDITORA CIENTÍFICA DA REVISTA SAÚDE EM DEBATE
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Como editora da revista ‘Saúde em Debate’, que faz 40 anos esse ano, você podia
descrever um pouquinho sobre o contexto de criação da revista?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – A revista foi criada em 1976, exatamente no auge do regime
militar, da Ditadura Militar e já num momento em que a sociedade brasileira começava a
se mobilizar de uma forma mais organizada para contestar o Regime, para se contrapor
ao regime militar e criar estratégias de enfrentamento. Ela foi criada durante a XXVIII
Reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em junho de 1976,
quando se pensou em criar um órgão, uma revista para divulgar o pensamento da época, o
pensamento crítico sobre a área da saúde, que questionava o modelo assistencial vigente.
Era um movimento não só brasileiro, mas também latino-americano, e nesse contexto se
cria a revista ‘Saúde em Debate’ como espaço de divulgação desse pensamento crítico e
da construção de um pensamento novo para criar um novo sistema de saúde, uma nova
forma de abordar o processo saúde-doença no Brasil e na América Latina em particular.
Cebes – Ao longo desse período, quais foram as pessoas importantes, como diretores, que
contribuíram com os editoriais da revista?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Falar de quem foram as figuras, as pessoas importantes,
corre-se o risco de esquecer algumas, mas vamos falar daquelas que a gente acha que
tiveram um papel significativo nesse processo. Acho que o David Capistrano foi uma
pessoa importantíssima, pois ele acompanhou a impressão, a formulação da primeira
revista, do número 1 da ‘Saúde em Debate’. Temos também o Emerson Merhy e outras
pessoas que participaram do conselho editorial da revista naquela época, mas o David
Capistrano tem uma história importante para ser relatada. Ele foi, de madrugada, na
gráfica para pegar o primeiro número da revista e comentou, segundo o registro histórico,
“Que aquilo era a primeira vitória do movimento sanitário!”. Então, acho que o David foi uma
pessoa importante, assim como vários outros sanitaristas; e mais recentemente, desde
a refundação do Cebes, em 2006, o Paulo Amarante, que foi uma pessoa importante
na revista, que acompanhou a revista até 2013 e conseguiu colocá-la na base do Cento
Integrado de Especialidades Médicas (Cieme) e em várias bases científicas. Então, o Paulo
permaneceu esse tempo todo como editor da revista, até 2013, quando ele se afastou por
problema de saúde. Aí eu assumi o papel de editora científica da revista.
Cebes – Uma característica do Cebes são seus editoriais. Como você avalia os editoriais
da revista ‘Saúde em Debate’ ao longo da sua história?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Uma coisa que cabe registrar é que a revista nasceu antes do
Cebes. Na verdade, ela nasce, e o Cebes é criado como um instituto porque precisaria ter
uma instituição jurídica para dar sustentação à publicação da revista. Então, na verdade,
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eles nascem juntos. Obviamente que o movimento social que a gente chama de reforma
sanitária já estava se constituindo, e a revista é esse órgão. O editorial da revista é a forma
de manifestação da direção do Cebes, então, o editorial é a expressão do que a diretoria
daquele momento pensa sobre a conjuntura, sobre a realidade da saúde, sobre o que
está acontecendo no Brasil; tudo isso é manifestado por meio dos editoriais. Acho que
no caso dos editoriais, eles estão articulados com algum acontecimento contemporâneo
daquele momento específico no qual o número da revista está sendo publicado. Bem, o
pressuposto da revista sempre foi de defender a democracia, o direito à saúde e de ser um
espaço democrático de divulgação do pensamento crítico na área da saúde, e a política
editorial da revista, sempre apoiada ou aprovada pela direção do Cebes, é nesse sentido. A
revista é esse espaço democrático de divulgação do pensamento crítico, de pressupostos
teóricos distintos, de metodologia científica distinta. A revista, na política editorial, tem
como pressuposto a defesa do direito à saúde e de um sistema universal de saúde. A
revista vai assumindo um caráter mais científico ao longo do tempo em função da própria
necessidade e das exigências de quem está na universidade, na parte acadêmica, de ter
alguns critérios de publicação. Então, a ‘Saúde em Debate’ também ateia critérios para
estar nas bases de dados em que está hoje, como por exemplo, defender um sistema
universal público de saúde, a democracia e o direito à saúde.
Cebes – No momento atual em que o Brasil vive um golpe parlamentar-midiático, qual é
o papel da revista nesse momento de resistência?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Bem, acho que nesse momento em que estamos vivendo um
golpe parlamentar, judiciário, midiático, a revista tem um papel importante como espaço
de divulgação. Acho importante destacar que, além dos números regulares, ela publica
números especiais que ganham algumas características, como por exemplo, este ano em
que a revista faz 40 anos, nós vamos publicar um número especial comemorativo, cujo
foco é discutir a política de saúde e também pensar estratégias de resistência. Então, os
artigos estão sendo pensados de maneira que se posicionem diante dessa situação. Acho
que a revista tem esse papel, tem essa função, e neste momento, de acolher os artigos
críticos, nós temos sessões para artigos de opinião, ensaios e artigos científicos. A sessão
de artigos de opinião e de ensaios é para os sanitaristas ou quem quiser publicar na
revista ‘Saúde em Debate’ sua opinião, obviamente relacionando a questão da saúde no
contexto. Acho que é um momento crítico para área da saúde, de retrocesso e tentativa
de desconstruir aquilo que o Movimento da Reforma Sanitária garantia de direito. A
proposta que está sendo divulgada, e em pleno processo de aprovação, em que se coloca
um teto para o gasto em saúde, por exemplo, é colocar em risco o próprio Sistema Único
de Saúde e tudo aquilo que a duras penas conseguimos colocar. Garantir o mínimo de
investimento passa a ser o máximo, passa a ser o teto. Isso é acabar com a possibilidade
de termos um sistema universal para toda a sociedade brasileira.
Cebes – Qual a importância do Cebes para os núcleos, para o fortalecimento da democracia
e para a saúde no Brasil?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Faço parte do núcleo do Cebes de Cascavel desde 2008.
Participei do congresso da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) em 2006,
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quando teve uma reunião histórica de refundação do Cebes. Conheci o Cebes pela
academia, mas não vivenciei, de fato, aquele momento histórico da reforma sanitária
por meio do Cebes. Então, em 2006, nessa reunião de refundação, eu vi uns cartazes no
evento e fui para a reunião ouvir o que estava acontecendo, o que era o Cebes. Depois
dessa reunião, voltando para Cascavel, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(o núcleo do Cebes está bastante vinculado à universidade e aos movimentos sociais),
entrei no site do Cebes e vi que estava aberta a possibilidade de criação de núcleos. Liguei
para o Cebes e me indicaram o nome da Ana Maria Costa que era responsável pela
criação dos núcleos. Liguei para a Ana e perguntei como que a gente fazia para criar um
núcleo do Cebes em Cascavel. Assim, em 2008, nós fizemos uma reunião de criação do
Cebes e, em outubro, fizemos um seminário de comemoração dos 20 anos do SUS, que
foi o único seminário no Paraná que comemorou os 20 anos do Sistema Único de Saúde.
O professor Nelson Rodrigues dos Santos foi ao evento representando o Cebes. Nós
fizemos um evento grande na universidade e também aberto para a população e, nesse
momento, fizemos o lançamento do núcleo do Cebes. O núcleo do Cebes é fundamental
porque por intermédio dele e da participação de todos os núcleos, sobretudo no interior
e nas cidades menores, fora de Brasília e desse circuito mais acadêmico e de maior
movimentação política, é que a gente tem acesso às informações e participa desse debate
nacional. Eu acho que o núcleo do Cebes é um lugar privilegiado para a articulação
atualizada em termo do debate nacional. Por meio do site do Cebes e dos vários veículos
de comunicação que os núcleos participam, essa comunicação chega até os núcleos e isso
é fundamental.
Outra questão importante sobre os núcleos é a disponibilização de cursos sobre formação
política que agrega muito conhecimento a quem participa. Em Cascavel, fizemos dois
cursos sobre formação política que estão editados e disponíveis. Um foi sobre Capitalismo
e Saúde e o outro foi sobre Questão Agrária e Saúde. Nesse último curso, que foi ministrado
pelo Guilherme Delgado, nós chamamos o pessoal do MST (Movimento dos Sem Terra),
o pessoal dos movimentos sociais vinculados ao campo, que participaram desse evento.
Uma curiosidade em relação ao curso da Questão Agrária e Saúde, que ocorreu em
Cascavel, em 1981, é que o primeiro encontro dos trabalhadores sem terra também foi lá,
e a partir disso surge o marco inicial para constituição do próprio movimento MST no
Brasil. Então, o fato de o núcleo estar vinculado ao Cebes possibilita a realização desses
debates.
Cebes – Qual a importância dos núcleos para as videoaulas?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – As videoaulas não são importantes só para os núcleos, mas
para quem quer discutir questões de suma importância para a sociedade brasileira. A
possibilidade de utilizá-las é para, de fato, ampliar o debate e também se apropriar de um
conhecimento que está expresso nesses conteúdos. Mas, além disso, elas também servem
para quem está ministrando aula, para quem está na academia, quem é professor da área
do campo e da saúde coletiva utilizá-las como uma ferramenta importante para divulgar
e estimular o debate entre os alunos nos movimentos populares, nos movimentos sociais,
por isso elas são fundamentais nesse sentido.
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Cebes – Quais as práticas de formulação e ativismo que o seu núcleo vem fazendo? Qual
a importância da luta local?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Além de eventos, nós temos promovido uma proposta
nacional. Por exemplo: nós tivemos a questão do movimento Saúde + 10’, da Primavera
da Saúde. Aquilo que é proposto nacional, a gente tenta, localmente, operacionalizar,
como coleta de assinaturas para o Saúde + 10. Fizemos vários eventos na praça, na rua.
Recentemente distribuímos panfletos nas feiras, onde estávamos discutindo e mostrando
para a população os efeitos da PEC 241. Muitos núcleos também têm uma representação
oficial, uma cadeira nos conselhos municipais de saúde e isso é importante para os núcleos
e para a população. Nós não pleiteamos isso, mas a participação no Conselho pode se dar
abertamente. Então, os núcleos são fundamentais para difusão e interiorização daquilo
que são propostas nacionais e locais que ficariam num outro nível se não fossem os
núcleos distribuídos no Brasil.
Cebes – Quais os caminhos que o Cebes deve trilhar para lutar contra os retrocessos,
tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local?
Maria Lúcia Frizon Rizzotto – Nós estamos acompanhando a política de saúde em âmbito
local e estadual, porque o olhar para essa realidade, assim como estudar e identificar o
que está acontecendo nesses níveis, é fundamental para chegarmos a propostas e soluções
cabíveis para os problemas existentes. É a partir da base que a gente tem que começar a
revitalizar o Movimento da Reforma Sanitária, chamar a atenção. Esse movimento não
ficou no passado, ele está atuante, mas precisa de uma revitalização para a gente dar conta
dessa realidade que está aí. Precisamos discutir isso com a população, especialmente com
a usuária do sistema de saúde. Nós temos feito isso, indo nas Unidades Básicas de Saúde
distribuir panfleto, conversar com a população na sala, enfim, são estratégias que imagino
que sejam importantes a partir, obviamente, de uma orientação que o Cebes tem dado
para os núcleos de como podemos estar atuando também em nível local, reforçando e
revitalizando o Movimento da Reforma Sanitária, conscientizando o que foi o avanço do
Sistema Único de Saúde como garantia de direito constitucional. Infelizmente, nós fomos
incapazes de ganhar os corações e as mentes da população brasileira em prol do Sistema
Único de Saúde, do direito à saúde. A população não introjetou subjetivamente o que foi
ganho, que é Sistema Único de Saúde e o direito à saúde.
Nós acabamos de ter as Olimpíadas no Brasil e se nos lembrarmos das Olimpíadas em
Londres, cuja abertura mostrou, durante quinze minutos, o NHS (Serviço Nacional de
Saúde), aqui, em contrapartida, escondemos o Sistema Único de Saúde, não tivemos
coragem de mostrá-lo, e por quê? Porque a população não aposta muito no Sistema, não
introjetou a Saúde como direito. A classe trabalhadora, sobretudo a classe trabalhadora
organizada e os sindicatos, também não apostaram no Sistema Único de Saúde; eles
apostaram em negociar planos de saúde. Nós não popularizamos aquilo que foi uma
discussão acadêmica importante, fundamental, que foi todo o fundamento da reforma
sanitária. Nós não conseguimos traduzir isso numa linguagem que a população
incorporasse ou compreendesse o que de fato que foi ganho ao fazer parte da Constituição
a questão do direito à saúde! Eu acho que isso é um desafio para o Cebes, para a reforma

Cebes 40 anos: Memória do Futuro

202

sanitária. Perder o Sistema Único de Saúde ou retroceder pode causar muitos problemas
e vai ser, na verdade, uma perda muito grande para a sociedade brasileira.
Bem, ainda como estratégia da resistência, na linha do que o Cebes tem defendido, a
gente precisa construir uma ampla frente de esquerda. A política partidária está sendo
questionada, então, uma frente popular de esquerda é fundamental, não só para o Brasil,
mas para a América Latina. A derrota da esquerda no Brasil não é só brasileira, é uma
derrota latino-americana. Daí o esforço de construir uma frente ampla de esquerda que
faça resistência a todos esses projetos de desmonte do Estado brasileiro que às duras
penas conseguimos reconstruir nessa última década. Obviamente que nessa frente temos
que reconstruir um projeto para o Brasil, o projeto que queremos para a nação brasileira,
que Sistema Único de Saúde desejamos. Ter claro esse projeto é indispensável para unir
forças, e, obviamente, a saúde é uma questão fundamental nesse projeto. Diferentemente
do que foi em décadas passadas, em que se achava que a saúde era um setor à parte
da questão econômica, sabemos que ela é parte e deve ser vista como parte da luta
social, como parte de um projeto de nação. Lembrando que o Cebes já é parte integrante
desde a criação da Frente Brasil Popular, também foi parte constituinte dessa Frente, e
eu acho que é nessa direção que a gente tem que ir. É preciso valorizar e ampliar essa
Frente, porque não acredito que a solução para essa crise venha do Parlamento. Com esse
Parlamento fundamentalista, ela não virá; ela virá das ruas! Acredito que a possibilidade
de enfrentamento se dará nas ruas, e, para isso, a Frente é importante e está aglutinando
mais gente, movimentos sociais, partidos políticos de Esquerda, Centro-esquerda ou de
Centro que estejam a favor de um Brasil, e não a favor do capital financeiro internacional.
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O PAPEL DOS EDITORIAIS DA REVISTA SAÚDE EM DEBATE
Para o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), os editoriais da revista ‘Saúde em
Debate’ sempre ocuparam um espaço no qual se reafirmam os princípios básicos que
norteiam a entidade e no qual a entidade se posiciona sobre fatos da conjuntura.
Na tese de doutorado de Daniela Sophia, publicada em 2015 sob o título ‘Saúde e utopia:
o Cebes e a Reforma Sanitária Brasileira’ – que estuda a entidade até sua refundação –, há
um capítulo dedicado a esse tema, de onde alguns exemplos foram tirados.
No primeiro editorial, em 1976, o Cebes registra o falecimento do parasitologista Samuel
Pessoa, e a primeira seção da revista passou a denominar-se ‘Especial: In falecimento
Memoriam’, trazendo uma sucinta biografia do importante sanitarista, juntamente com
passagens de sua obra. A publicação do ‘Especial’ de Samuel Pessoa seguiu-se à do
registro do falecimento do médico Raimundo Araújo dos Santos, ou ‘Caniço’, como era
chamado pelos sócios do Cebes.
No editorial do nº 9, em 1980, o Cebes publica o documento ‘A questão democrática na
saúde’, que será o eixo norteador da entidade até os dias atuais.
No editorial nº 10, ainda em 1980, é registrada a realização da III Assembleia Nacional
do Cebes, com destaque para as diretrizes de atuação, enfatizando o foco em atuar no
cenário político.
Os editoriais da revista, entre os anos 1984 e 1986, têm como proposta a apresentação
da atuação da entidade no período e se constituem no principal elo entre o Centro e
os sócios. Nesse espaço, são divulgados não somente os temas a serem debatidos, mas,
principalmente, a relação entre estes e a conjuntura setorial. Os editoriais continham
também um amplo relatório das linhas de atuação do Cebes e as atividades desempenhadas
no período. Em 1984, os editorialistas registram que o reaparecimento da ‘Saúde em
Debate’, depois de mais de um ano de paralisação, cumpriria o papel de dar respostas
alternativas às políticas vigentes. Dessa forma, no abre-alas da publicação, encontra-se a
chave da atuação da entidade e da ‘Saúde em Debate’ no período que se centraria, por
fim, na divulgação de propostas para alteração do quadro do setor saúde.
O editorial nº 29, da edição de junho de 1990, com o título ‘Saúde Abalada’, diagnostica
que a política setorial do governo Collor é conduzida com total desrespeito aos direitos
individuais e vontades coletivas e conclama o setor saúde a reagir ao retrocesso diante
da redução do setor saúde a um sistema arcaico de atenção primária entre outros
desmandos. Os de nº 30 a 34 (anos 1990 a 1992) conclamam os cebianos a participarem
da IX Conferência Nacional de Saúde, e o Cebes reafirma sua defesa intransigente dos
princípios da universalidade e de uma política social solidária e eficaz.
Em 1994, no editorial da revista nº 44, no qual comemora seus 18 anos de luta, a entidade,
além de reafirmar seus princípios, indica a retomada dos núcleos como tarefa primordial
para 1995 e o lançamento rotineiramente de um boletim semanal.

A Revista Saúde em Debate

207

No último editorial do século XX, na revista nº 53, o Cebes comunica a mudança de sede
de Londrina para o Rio de Janeiro, a proposta de retomar a periodicidade da revista e
mais uma vez reafirma o papel da revista de ser um veículo de divulgação, reflexão e de
produção de pensamento crítico no campo da saúde.
O editorial nº 62, no ano de 2002, informa que a revista está voltada para a publicação
da plataforma de saúde dos principais candidatos à Presidência da República. Divulga,
ainda, em conjunto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a ‘Carta à
sociedade brasileira’ elaborada a partir de uma reunião do movimento sanitário.
O editorial da revista nº 64 aborda o desrespeito à Emenda Constitucional 29, com a
proposta orçamentária de 2004. Encontra-se também, no editorial dessa revista, a nota
de pesar pelo falecimento do sanitarista Sergio Arouca, cebiano histórico, presidente
da entidade entre 1979 e 1980, integrante do Conselho Consultivo de várias gestões da
Diretoria Nacional e militante da Reforma Sanitária.
No editorial da revista nº 67, em 2004, o Cebes informa que solicitou (em conjunto com
a Abrasco e com Eduardo Jorge Martins Alves) ao Procurador Geral da República uma
ação ao Ministério Público para garantir que União, estados e municípios cumpram o
disposto na EC-29, uma vez que o seu descumprimento prejudica a saúde financeira do
Sistema Único de Saúde (SUS), o que acarretaria sérios danos à saúde dos usuários do
SUS.
O editorial da revista nº 69, de 2005, aponta para a crise financeira do Cebes, bem como
os apoios recebidos de diversos parceiros para a superação dessa situação, tais como:
Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Rede Unida, Abrasco, entre outros. Conclama a todos a participarem da
Assembleia Geral do VIII Congresso Brasileiro de Saúde Pública e do XI Congresso
Mundial de Saúde Pública, em agosto de 2006.
O editorial da revista nº 70 comemora os 30 anos de existência do Cebes em 2006,
destacando a produção editorial de 70 números da revista ‘Saúde em Debate’, 35
números da revista ‘Divulgação em Saúde para Debate’ e 18 livros publicados. Apresenta
também as possibilidades de futuro da instituição, dando as alternativas de manutenção
ou dissolução da entidade e a possibilidade de fusão total ou parcial à Abrasco. ‘Qual é o
futuro do Cebes?’, é o tema proposto.
Na edição especial ‘A refundação do Cebes’, o editorial da revista nº 71, em 2005, divulga
a plataforma política no texto ‘A identidade política do Cebes’, no qual se reafirma a
missão da entidade na luta pela hegemonia, participando na construção e ampliação da
consciência sanitária e na constituição de sujeitos políticos emancipados. Além desse
texto, foram ainda publicados os documentos ‘O SUS para valer’ e ‘O lugar estratégico da
gestão na conquista do SUS para valer’, com o compromisso de ampliar o debate político
do Cebes sobre a estratégia e análise da conjuntura. A qualidade dessas contribuições
atestava o compromisso firmado, pela diretoria da época, em relação à refundação da
instituição e à revitalização de seus instrumentos tradicionais de comunicação, sendo o
mais importante deles a revista ‘Saúde em Debate’.
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O editorial da Saúde em Debate em 2006 denota preocupação com o segundo governo
Lula que a despeito de destacar a importância de o desenvolvimento do País estar
associado às metas de redução da pobreza, numa busca por uma sociedade mais justa,
demonstra dubiedade quanto à implantação de políticas e sistemas universais e propõe
uma reflexão conjunta para a XIII Conferência Nacional de Saúde.
Os editoriais da revista que contemplam os números 75, 76 e 77, no ano de 2007, são
destinados ao debate sobre gênero e saúde, considerando que, embora existam estudos
frequentes nessa área, ainda é um assunto acessório na definição de estratégias futuras
para a saúde no Brasil. Afirma-se a ideia de que a Reforma Sanitária, antes de tudo, um
projeto de sociedade solidária, deve incorporar a categoria de gênero como elemento
fundamental na definição de estratégias para a participação social, para a seguridade
social e para o direito à saúde, bem como no desenho das políticas e da gestão e,
consequentemente, no modelo de atenção à saúde.
Os editoriais dos números 78, 79 e 80, de 2008, recordam que, 30 anos após a realização
da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata
(12.09.78), os objetivos propostos não foram totalmente concretizados e a sua essência
foi perdida, pois os resultados sanitários nunca foram tão desiguais no mundo, assim
como nunca foi tão precário e injusto o acesso à saúde. Ao mesmo tempo, comemora o
orgulho do trabalho no Brasil na tentativa de melhoria da saúde de seu povo, apontado
pelo relatório da Organização Mundial da Saúde de 2008 como exemplo. Os avanços na
construção da política nacional de saúde mental, um dos temas da revista, representam
bem essa conquista. O editorial ainda destaca a posição do Cebes, ‘pós-refundação’ para
a necessidade de retomada do espírito crítico, do debate propositivo que deu origem ao
projeto da Reforma Sanitária brasileira, no sentido de manter o clima dos movimentos que
se organizaram em torno de ideais e projetos coletivos, capazes de exercitar a crítica, de
reconhecer as deficiências, de reorientar os compromissos institucionais e de radicalizar
a democracia.
No nº 88, em 2011, o Cebes celebra os 35 anos da fundação, sentindo-se jovem para
propor que não cesse, nem tampouco seja limitado em seu alcance, o debate sobre os
temas decisivos da relação entre saúde e sociedade. Reafirma que é preciso haver garantias
de que os frutos do desenvolvimento possam ser revertidos para objetivos sociais de
relevância nacional no sentido de favorecer a maturação progressiva de um estado de
bem-estar. Aponta que é necessário dar prioridade à ampliação e ao fortalecimento do
SUS como sistema de atendimento universal à população, contemplando também os
demais segmentos da seguridade social.
Conclui que, de acordo com o ensinado pelo processo da Constituinte, não haverá êxito
se o movimento sanitário, nessa nova empreitada, não tiver em firma aliança com os
demais movimentos da sociedade civil.
No editorial da revista nº 90, ainda em 2011, o foco é o processo de votação da
regulamentação da Emenda Constitucional 29 (EC-29) pelo Congresso Nacional,
defendendo, entre outros, os princípios imprescindíveis do debate: que o financiamento
tenha progressividade baseada na elevação dos custos e crescimento populacional; que a
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população carente não seja penalizada com qualquer contribuição; que o financiamento
seja sustentável e suficiente; que o seu uso seja transparente e controlado pelos mecanismos
de controles internos e externos.
Nesse editorial, o Cebes sinaliza que a XIV Conferência Nacional de Saúde é uma
oportunidade de fortalecimento da mobilização social em defesa da saúde e destaca
algumas iniciativas de movimentos na sociedade civil que demonstram sinais de novos
tempos em prol da luta pelo direito à saúde – o processo de construção e disseminação
da Agenda Estratégica para a Saúde, a Primavera da Saúde e o projeto de formação
política do Cebes.
No editorial da revista nº 96, de 2013, o Cebes comemora os 25 anos do SUS, refletindo
sobre os avanços, caso da ampliação da cobertura da atenção primária com impacto
nos indicadores epidemiológicos e analisando a necessidade da presença política da
sociedade, dos trabalhadores e das organizações sociais na saúde de forma a promover a
consciência sanitária e a ação política sobre os direitos sociais.
O editorial também aponta para a necessidade de uma solução definitiva para o
financiamento sustentável e suficiente para o SUS e critica fortemente a lógica de
favorecimento do setor privado da saúde, defendendo o aumento da governabilidade
do Estado sobre este, para além do que vem sendo realizado pela Agencia Nacional de
Saúde, a partir do preconizado na Constituição, com a finalidade de tornar o sistema de
saúde realmente ÚNICO.
O editorial da revista nº 103, apresenta a ‘Carta do Brasil’ (disponível em: http://
CebesCebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta.pdf ),
aprovada
no
seminário preparatório para o XIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y
Salud Colectiva da Associación Latinoamericana de Medicina Social – Alames, com 12
itens, que significam um alerta e um chamado aos militantes do Movimento da Reforma
Sanitária brasileira para a ação política, devendo ultrapassar os limites nacionais e integrarse à luta dos movimentos sociais da América Latina.
O editorial da revista especial de outubro de 2014, que tem como tema central
a avaliação da Atenção Básica em Saúde, recupera reflexões que o Movimento da
Reforma Sanitária faz desde as suas origens e que contribuíram para a constituição
do SUS como um projeto que não se restringe ao setor saúde nem a um nível de
atenção, mas que se pretende integral e aponta para a necessidade de uma nova forma
de organização política e social.
Em 2015, os primeiros editoriais já sinalizam os tempos sombrios que o País passaria.
Reafirma-se no nº 104 a importância do direito universal à saúde, demonstrando a
indignação com a abertura do setor saúde ao capital estrangeiro. No nº 105, o Cebes
aposta na mobilização para a XV Conferência Nacional de Saúde, e o editorial nº 107,
que termina o ano de 2015, aponta para a grave crise política, econômica, social e ética
que aprofunda a tensão e oposição à medida que, de um lado, o Executivo constrange
o orçamento do SUS por meio de políticas de ajuste estrutural e o Legislativo favorece
empresas privadas por meio de emendas constitucionais que permitem a entrada de
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capital estrangeiro, a expansão da cobertura dos planos privados e a privatização da
gestão dos serviços públicos de saúde.
No ano de 2016, o conjunto dos editoriais aborda a defesa intransigente da democracia e
a luta por nenhum direito a menos.

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) nasce num período de transição
democrática e desde então tem assumido um papel diferenciador na comunidade
política da saúde e junto a setores progressistas da sociedade brasileira. Suas teses,
seus posicionamentos, suas proposituras e publicações tem alcance amplo porque
ajuda a pensar a saúde como política pública social estratégica para construção de
um projeto de país, sendo este fundamentado em princípios, diretrizes e paradigmas
que estão sendo colocados em xeque na atual conjuntura. Um projeto de país
sustentado na soberania nacional e no desenvolvimento sócio-econômico-ambiental
com redistribuição de renda e de riquezas, universalização da cidadania, respeito
à diversidade, compromisso com a igualdade e os direitos humanos, democracia
participativa. Esta grandeza só é possível porque seu corpo de direção e de filiados
tem engajamento na luta cotidiana do povo brasileiro e tem inserção em diversos
espaços públicos e políticos, que vai desde a academia, ao controle social, à gestão.
No Conselho Nacional de Saúde (CNS) e nas conferências nacionais de saúde o Cebes
sempre contribuiu para a qualificação das argumentações e dos debates acalorados;
sempre foi ponte para enlarguecer o diálogo entre os usuários, trabalhadores e
gestores; sempre esteve presente nas lutas contra-hegemônicas pelos direitos sociais
e pela democracia frente aos poderes instituídos e à sociedade. Tive o apoio do Cebes
na condição de presidenta do CNS e agradeço as vozes críticas e colaborativas em
diferentes situações. Desejo que o Cebes continue se renovando com a organização de
seus núcleos de base, e que tenha fôlego para ajudar o Brasil a ser uma grande nação
ainda por mais 40 anos.
Maria do Socorro de Souza – Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Diretoria
Regional de Brasília.
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MEMORIA DE UM MOVIMENTO:
A REVISTA SAUDE EM DEBATE E A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA
PAULO DUARTE DE CARVALHO AMARANTE 1, MARIA LUCIA FRIZON RIZZOTTO 2, ANA
MARIA COSTA 3
*Artigo originalmente publicado na revista ‘Ciência & Saúde Coletiva’, v. 20, n. 7, p. 20232029, jul. 2015.
Em meados de 1970 já se faziam anunciar os primeiros sinais de esgotamento do regime
militar com o fim do chamado milagre brasileiro e as consequências da crise do petróleo
de 1973, que elevou a inflação a níveis muito altos comparados ao período anterior: de
2,4% na década de 1960 passou para 7,1% nos anos de 1970.
A insatisfação no campo econômico e a ressaca dos ‘anos de chumbo’ da ditadura, com
vítimas em quase todos os setores da sociedade, constituiu o substrato para a emergência
de movimentos contestatórios e movimentos culturais transgressores nas artes e na
ciência. É nesse caldo que nasce, em 1976, a revista ‘Saúde em Debate’, com o propósito
de ser um meio para divulgar o pensamento crítico sobre a evolução histórica e a forma
institucional da saúde; interpretar a íntima relação existente entre saúde, a lógica social de
poder e os movimentos de resistência e ser um espaço democrático para divulgar novas
ideais sobre saúde (CEBES, 1976), originadas desse emergente pensamento no Brasil e
no continente latino americano.
O momento de lançamento da ideia da revista ocorreu na XXVIII Reunião Anual da
Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), em junho de 1976, em cujo
encontro a comunidade científica, que já vinha fazendo duras críticas ao regime militar,
passou a exigir o retorno de professores e pesquisadores, vítimas do regime, aos institutos
de pesquisas e às universidades.
A expectativa dos criadores da revista aparece no depoimento de Rosa Maria Barros dos
Santos ao recordar a madrugada de outubro de 1976, quando ela e Davi Capistrano da
Costa Filho, este um dos seus idealizadores e líder do grupo de sanitaristas de São Paulo,
foram a pé até a gráfica onde estava sendo impresso o primeiro número da revista. Naquele
momento, ao ter o exemplar nas mãos, Davi, emocionado, assim se expressou: “Rosa,
você sabe o que isso significa, você sabe por que eu tinha que vir agora [de madrugada].
Essa revista é a nossa primeira vitória, ela vai provocar grandes transformações” (PAULA
et al., 2009, p. 152).
Mas, para circular, a revista necessitava de uma entidade jurídica que lhe desse respaldo
legal. Assim nasceu o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o Cebes, um sujeito coletivo
1
2
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que, desde então, responde pela sua direção política e intelectual. Um caso original na
história onde não foi a entidade que criou um veículo de divulgação, mas a revista que
deu origem ao movimento social. Embora essa seja a referência histórica que alguns
atores fazem em depoimentos, certamente na práxis não se observou uma distinção entre
a revista e o Cebes, mas uma complementariedade de estratégias e metas.
Desde então, nesses 39 anos de existência, a ‘Saúde em Debate’ já publicou 104
números regulares e cinco números especiais, não sem passar por momentos
conjunturais difíceis. Momentos esses superados pelo compromisso de militantes do
movimento sanitário que não mediram esforços para manter este meio de debate do
pensamento crítico da saúde, reconhecido por muitos como importante e decisivo
instrumento de mobilização política neste campo e na própria construção do Sistema
Único de Saúde (SUS).
O propósito deste texto é de resenhar a memória que guarda o percurso do pensamento
e do movimento que emergiu com a revista, analisando o sentido da ‘Saúde em Debate’
para a Reforma Sanitária brasileira, o contexto e as motivações que levaram determinados
atores a criarem este reconhecido meio de divulgação. Além de apresentar alguns dados
atuais que evidenciam o seu papel distinguido na divulgação do conhecimento científico.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo documental, que tomou como fontes os números da própria
revista, livros, teses, depoimentos e trabalhos acadêmicos que fazem referência à ela como
plataforma de socialização do conhecimento e de ação política do movimento sanitário
brasileiro. Esse material serviu para compor o corpus do trabalho, cujos resultados são
apresentados em três partes. Na primeira descreve-se o contexto e as motivações para a
criação da ‘Saúde em Debate’, a segunda apresenta resultados de trabalhos acadêmicos
que a tomaram como objeto de estudo e na terceira expõem-se alguns dados atuais e os
desafios para o futuro.
CONTEXTO E MOTIVAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DA REVISTA: IMPORTÂNCIA E
IMPACTO NA LUTA PELA REDEMOCRATIZAÇÃO
Nos anos de 1970, em decorrência das demonstrações de enfraquecimento do regime
autoritário, a sociedade brasileira começava a dar expressivos sinais de resistência com a
criação de várias inciativas e mobilizações.
Paim (2002) considera que a criação do Cebes, em 1976, e o lançamento da revista
‘Saúde em Debate’ nesse mesmo ano possibilitaram que a ideia de Reforma Sanitária
fosse vinculada não apenas à reforma de serviços, à reorganização administrativa do
setor, mas à ampliação do conceito de saúde com a noção de saúde como direito, como
participação e como democracia. No entendimento de Fleury, Bahia e Amarante (2008)
os primeiros números da revista, especialmente os primeiros 20, contêm um ‘tesouro
inestimável’: os fundamentos da Reforma Sanitária.
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Exatamente por não pretender ser exclusivamente um periódico de natureza científica,
a ‘Saúde em Debate’ possibilitou construir e estabelecer as articulações interdisciplinares
no campo da saúde coletiva: política, economia, sociedade e ideologia.
No mesmo ano em que a revista e o Cebes foram criados alguns acontecimentos ficaram
como sinais emblemáticos da época: o espancamento do Bispo Dom Adriano Hipólito
ligado aos setores progressistas da igreja católica; a morte do operário Manuel Fiel Filho
nas dependências do Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações
de Defesa Interna (DOI-CODI); a prisão de dirigentes do Partido Comunista do Brasil em
São Paulo, o surgimento da Lei Falcão e a ocorrência de bombas nas sedes da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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Ativistas da luta contra a ditadura, os jovens profissionais da saúde que formularam
a ideia da revista pensavam num instrumento de debate, de reflexão e de construção
de um pensamento original em saúde que viesse a questionar a política nacional do
neodesenvolvimentismo liberal, própria da elite militar. Não se tratava apenas de
questionar a política de saúde, na medida em que, em última instância, o campo da saúde
era entendido como um dos mais expressivos indicadores da forma como o Estado lida
com a vida das pessoas. Era o modelo de Estado burocrático autoritário que estava em
questão.
Como consequência deste tipo de Estado a área da saúde era marcada por um modelo
especialmente centrado na doença, isto é, assistencialista, especialístico, hospitalocêntrico
e curativista. Tais características eram acentuadas pelas distorções oriundas do regime,
fundamentalmente em decorrência da privatização do sistema previdenciário e do
modelo de atenção instituído. O regime se fazia presente muito fortemente no âmbito das
políticas de saúde, com um processo jamais visto de privatização, particularmente após o
uso dos recursos do Fundo de Apoio Social (FAS-CEF) para a construção subsidiada de
hospitais privados a serem conveniados pela Previdência Social e do Plano de Pronta Ação
(PPA) do então Ministro Leonel Miranda, conforme denunciava à sociedade brasileira
o médico Carlos Gentile de Mello já nos primeiros números da revista (MELLO, 1976;
MELLO, 1977).
Um exemplo claro deste modelo pode ser dado no campo da psiquiatria, onde o que
existia eram fundamentalmente instituições asilares, que chegaram a assombrosa oferta
de 80 mil leitos, absorvendo cerca de 97% de todos os recursos financeiros destinados à
área. As denúncias apresentadas pela Comissão de Saúde Mental do Cebes (COMISSÃO
DE SAÚDE MENTAL, 1980), em 1980, citavam documentos oficiais que assumiam
que o sistema era repleto de distorções decorrentes de pagamentos de serviços não
produzidos ou desnecessários.
Os primeiros números da revista vieram confirmar as aspirações e expectativas de seus
idealizadores. Dentre os nomes que assinaram os artigos do número 1 da revista estão
alguns dos principais atores e autores que protagonizaram o processo de Reforma
Sanitária brasileira e a criação do SUS. Citamos alguns: Sergio Arouca que publicou o
primeiro trabalho decorrente de sua tese de doutoramento (AROUCA, 2007), conhecida
como ‘o dilema preventivista’ com uma análise crítica do modelo da História Natural
das Doenças de Leavell e Clarck (AROUCA, 1976). Em coautoria com Ana Tambelini,
Sergio Arouca publicou um ensaio crítico ao modelo de Medicina de Comunidade
(AROUCA; AROUCA, 1976) tema que é abordado também por Jairnilson Paim (1976)
e Sebastião Loureiro (1976). Carlos Gentile de Mello (1977) publicou o artigo que se
tornaria uma das principais fontes bibliográficas para a análise crítica do Sistema Nacional
de Saúde, ao mesmo tempo em que Mario Testa (1976), referência latino-americana no
campo do planejamento em saúde, publicou seu primeiro artigo no Brasil, abordando os
modelos de saúde e as condições para o seu desenvolvimento. E ainda, o sociólogo Luiz
Eduardo Soares (1976) fez uma análise do sistema de saúde e da seguridade social no
Brasil. Muitos outros artigos e autores também se destacam nesse primeiro e inovador
número da revista e nos seguintes.
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É importante salientar, da primeira década da revista, o seu papel difusor do pensamento
da saúde como direito e da construção das propostas de um novo sistema de saúde para
o Brasil, tanto que o número 17 da ‘Saúde em Debate’, cuja capa tinha como chamada
‘Por uma política democrática de saúde’, foi reeditado para se constituir em encarte
da emblemática VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986. Nesse número estão
publicados vários textos que apresentam sugestões para o setor de saúde do País em
transição para a democracia.
REVISTA ‘SAÚDE EM DEBATE’ COMO CAMPO DE ESTUDO
A importância da revista também pode ser constatada pelas referências feitas à ela em
trabalhos que tratam do Movimento da Reforma Sanitária, e por ela mesma ter se
constituído em campo de estudo de trabalhos acadêmicos (PAULA et al., 2009; SOPHIA,
2012) .
O artigo de Paula, Santos, Bonfim e Moraes (2009) intitulado ‘A criação de Saúde em
Debate, revista do Cebes: narrando a própria história’, trata da memória da criação da
revista no contexto das origens da Reforma Sanitária e, segundo os autores, o objetivo foi
“divulgar detalhes da mobilização que deu origem ao Cebes e à revista e a participação de
sanitaristas de São Paulo nesse processo” (p. 149). Esse trabalho, servindo-se da história
oral, descreve as discussões prévias à criação da revista na perspectiva de dois sanitaristas
que participaram dessa dinâmica. Pelos depoimentos, observa-se o amadurecimento do
pensamento sanitário brasileiro no interior dos departamentos de saúde coletiva das
universidades públicas, nos cursos de especialização em saúde pública e nos serviços de
saúde que absorviam os egressos destes cursos.
Para José Ruben Bonfim, um dos entrevistados, David Capistrano teria se inspirado
na revista alemã Reforma Médica, fundada em 1948 por Rudolff Virchow, para criar a
revista ‘Saúde em Debate’ com o objetivo de difundir novas ideias sobre saúde. Outra
entrevistada, Rosa Maria Barros dos Santos, complementa que entre as motivações estava
“a ideia de criar uma revista que discutisse a temática Saúde e Democracia, traçando
caminhos para novas conquistas sociais [...]” (PAULA et al., 2009, p. 152). Além disso, o
artigo descreve o processo de circulação da revista que foi feito por meio de eventos com
discussão de temas relevantes para o momento político em diversos estados. Mas há o
reconhecimento, nos depoimentos de Bonfim, de que o expediente da revista “não reflete
o grande número de colaboradores que o projeto teve” (p. 153).
A tese de doutorado de Sophia, intitulada: ‘O Cebes e o Movimento de Reforma
Sanitária: história, política e saúde pública (1970-1980)’, teve como objeto o Cebes,
dedicando três dos quatro capítulos para estudar o conteúdo e os autores da revista
‘Saúde em Debate’ em sua primeira década, com o objetivo de “apresentar uma
visão mais abrangente da ‘Saúde em Debate’: o perfil dos articulistas; os temas mais
frequentes; os assuntos priorizados e os autores que mais publicaram na década
em questão” (SOPHIA, 2009, p. 10). Com isso, pretendeu mostrar a relevância da
publicação no processo da Reforma Sanitária. A autora justifica a escolha da revista
para o estudo “devido à relevância que teve na área ao longo dos dez anos de
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publicação, até a consagração do Sistema Único de Saúde (SUS) na VIII Conferência
Nacional de Saúde” (p. 10).
Mostrou que “mais do que um meio de divulgação, ‘Saúde em Debate’ se constituiu de
fato em um ponto de convergência de múltiplos interesses e meio importante para a
formação e conformação do Sistema Único de Saúde” (SOPHIA, 2009, p. 10). Ainda
para a autora “trata-se de um veículo que, desde suas origens, terá como característica o
exame do quadro institucional e da gestão das políticas de saúde” (p. 64).
Sophia dividiu a primeira década da revista (1976 a 1986) em três fases. Na primeira
(1976-1980) as principais temáticas discutidas nos artigos, segundo a autora, foram:
(1) planejamento em saúde (neste item entraram os textos que tratam de temas
referentes à política de saúde, sistemas, serviços e práticas de saúde nos diferentes
níveis do sistema); (2) recursos humanos em saúde; (3) medicina preventiva e (4)
medicina comunitária. Na segunda fase (1980-1982) as temáticas mais presentes
trataram: (1) da participação comunitária e da mobilização em saúde, (2) da saúde do
trabalhador, (3) do planejamento em saúde, (4) dos recursos humanos em saúde, (5)
da previdência social e (6) do Prevsaúde. Na terceira fase (1984-1986) os principais
temas encontrados nos números da revista abordaram: (1) planejamento em saúde,
(2) reforma dos serviços de saúde, (3) planejamento familiar, (4) Saúde coletiva e
reforma do setor saúde (SOPHIA, 2009).
A sintonia entre os assuntos tratados nos artigos publicados pela revista e as respectivas
conjunturas políticas pode ser comprovada pela abordagem ao tema do planejamento
familiar que ocorreu justamente quando se verificava uma forte investida para a adoção
de políticas de controle demográfico no País (COSTA, 2012).
A autora analisou 161 artigos publicados nos 15 primeiros números da revista. Ressalta
que “uma característica marcante dos artigos publicados na ‘Saúde em Debate’ no período
foi o espaço reservado, nos anos 1985 e 1986, para defender a ideia do movimento pela
realização da VIII Conferência Nacional de Saúde” (SOPHIA, 2009, p. 188), evidenciando
o papel político da revista.
A valorização dessa Conferência, na revista, estaria associada à postura de crítica ao
sistema de saúde vigente e as convergentes ideias e propostas por mudanças. “’Saúde
em Debate’ aliava a exaltação pela realização da VIII Conferência com uma postura
francamente voltada para a defesa de uma Política Nacional de Saúde e o delineamento
de um Sistema Nacional de Saúde unificado e democrático” (SOPHIA, 2009, p. 189).
A autora conclui que a revista se destacou entre as publicações voltadas à construção de um
novo sistema moldado nos princípios da universalização, da equidade e da integralidade
da saúde, “ocupando progressivamente um lugar no cenário público, definindo referências
para a militância política na área” (p. 199). Além disso, para a autora, a ‘Saúde em Debate’
caracterizou-se “como uma revista que aliava o conhecimento científico e político
aplicado à gestão das políticas de saúde por meio de uma visão crítica e alternativa ao
sistema de saúde vigente” (SOPHIA, 2009, p. 200).
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A ‘SAÚDE EM DEBATE’ EM NÚMEROS E OS DESAFIOS PARA O FUTURO
Nesses 39 anos foram publicados 104 números regulares além de cinco números especiais
da revista. Em alguns momentos se editaram conjuntamente mais de um número numa
única revista para regularizar a periodicidade, o que resulta em 101 revistas efetivamente
publicadas. Desde 2008, produz regularmente quatro números por ano, um a cada
trimestre, além de edições especiais, sendo as mais recentes: A ‘Saúde em Debate’
nas eleições presidenciais: memórias e perspectivas (2010); Saúde, desenvolvimento e
sustentabilidade: desafios da Rio + 20 (2012); Saúde mental (2013); Avaliação da Atenção
Básica (2014). Está em construção um número especial sobre política, planejamento e
gestão em saúde a ser publicado proximamente.
A partir de 2008 quando a revista passou a ter uma página web própria para submissão
e controle do fluxo on-line foram recebidos 1.916 originais. Desses foram publicados
385 (20,09%); 63 (3,28%) estão aprovados e aguardando publicação; 270 (14,09%) foram
recusados por não serem da área ou não estarem de acordo com a política editorial da
revista; 1.123 (58,61%) foram recusados após avaliação pelos pares. Do conjunto, 75
artigos (3,91%) estão em processo de avaliação. Atualizada às exigências contemporâneas,
a revista se serve das ferramentas da web em todo o seu processo de submissão, avaliação
e divulgação.
Por ocasião da publicação do 100º número da revista, em 2014, o editorial destacou que
nos 38 anos de existência e resistência a revista ‘Saúde em Debate’ tem sido um dos
mais importantes veículos de divulgação dos debates da Reforma Sanitária brasileira,
dos caminhos e descaminhos do Sistema Único de Saúde (SUS) e da construção de
um pensamento crítico na área da saúde brasileira e latino-americana. (CEBES, 2014,
p. 4).
Ressalta o inegável papel histórico da revista no campo da saúde pública, uma vez que
nela “os sanitaristas encontraram espaço para expressar suas opiniões e divulgar os
resultados de seus estudos e pesquisas, e os profissionais da área, uma referência para
as práticas políticas e assistenciais” (CEBES, 2014, p. 4) e destaca que a revista tem
resistido à adoção de políticas, incorporadas por grande parte das revistas científicas
de mercantilizar a divulgação do conhecimento, cobrando taxas de submissão e/ou
publicação de artigos. Acredita que essa decisão política “amplia o acesso aos autores
e contribui para democratizar a divulgação do conhecimento científico socialmente
relevante para pensar dilemas e desafios da saúde nacional e internacional” (CEBES,
2014, p. 4). Mas, para isso, reconhece a enorme contribuição de instituições públicas que
cooperam com a revista.
Mais recentemente a ‘Saúde em Debate’ tem recebido e publicado artigos de autores
de vários países latinoamericanos, se constituindo, também, em uma referência para
profissionais e gestores desses países. Talvez possa se constituir num dos desafios para o
futuro ampliar o volume das publicações das produções acadêmicas dos países de língua
hispânica e, com isso, se consolidar como um veículo para difusão do pensamento crítico
latinoamericano.
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Atualmente a revista ‘Saúde em Debate’ está indexada nas seguintes bases: Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), História da Saúde Pública
na América Latina e Caribe (Hisa), Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), Base
de Datos Bibliográfica de Revistas de Ciencias y Tecnología (Periódica), Sumários de
Revistas Brasileiras (Sumários).
Em 2012 passou a integrar a Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca
eletrônica que abrange vários periódicos científicos brasileiros e, em 2015, foi convidada
a integrar a Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
(Redalyc).
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
ANOTANDO AS NOVAS LUTAS CONTRA O LIBERALISMO CONSERVADOR
Pode-se afirmar que ao longo dessas quase quatro décadas, ‘Saúde em Debate’ reafirmouse como um veículo de comunicação científica e política para o campo da saúde coletiva
brasileira particularmente na área da política e da gestão em saúde. Mas, temos ampliado
o horizonte temático e teórico dos artigos publicados, até porque a complexidade
dos problemas de saúde se ampliou e para que ocorra debate em qualquer campo do
conhecimento é fundamental a confrontação de ideias advindas de diferentes correntes
de pensamentos. Neste sentido, como afirma o editorial do número 100 da revista, a
‘Saúde em Debate’ está aberta para a contribuição teórica e metodológica que concorrem
as diferentes ciências para a compreensão da complexa realidade que caracteriza o campo
da saúde. Isso, no entanto, sem abandonar os ideários que sempre defendemos da saúde
como direito e de sistemas de saúde públicos e universais para todos. Estes pressupostos
orientam, também, a política editorial da revista (CEBES, 2014, p. 4).
Como se percebe pelos números apresentados anteriormente, o fluxo de artigos
submetidos é relativamente grande o que indica a robustez da revista. Entretanto, é ainda,
um desafio para o Cebes, a sua sustentação financeira. Algumas medidas foram adotadas,
como a revisão e tradução dos textos sob a responsabilidade financeira dos autores,
com indicação de revisores e monitoradas pela equipe editorial e a solicitação de que os
autores que publicam na revista se filiem ao Cebes como forma de fortalecer a entidade
e manter o acesso democrático deste importante meio de divulgação do conhecimento
do campo da saúde.
Concluímos salientando os limites deste trabalho, especialmente no que se refere à
análise do conteúdo da revista. No entanto, fica evidente a riqueza da revista como fonte
mesma de investigação o que pode despertar o interesse por novas pesquisas a exemplo
de alguns trabalhos citados ao longo do texto.
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CARTA ABERTA AO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Prezado Presidente,
Com todo o respeito, o senhor está inteiramente equivocado: não somos ‘lobistas da saúde’.
Pelo menos não o somos no sentido que o senhor utilizou a palavra lobista. Os lobbies, grupos
de defesa de interesses privados, cujos representantes articulam-se com o poder público por
meio de parlamentares, são mecanismos que a sociedade civil tem para apresentar e reivindicar
demandas e desejos. Nos Estados Unidos, a atuação deles é conhecida (e reconhecida). Ao
mesmo tempo em que representam interesses coletivos estes são de natureza privada, ou seja,
são desejos e aspirações dos mais diversos grupos e nem sempre, é bem verdade, objetivam o
interesse público ou aspiram o bem comum. Mas, no sentido que o senhor conferiu ao termo,
os lobbies seriam grupos de pressão em defesa de interesses privados, corporativos, visando
obter favores ou privilégios, em particular, de ordem econômica. Esse, definitivamente, não é
o caso do movimento da Reforma Sanitária nem daqueles que vêm resistindo à incorporação
de verbas do Fundo do Combate à Pobreza e daquelas destinadas ao saneamento básico no
orçamento da saúde para 2004.
Permita-me contar-lhe brevemente uma parte da História do Brasil que seu ministro da
Fazenda, Dr. Palocci, como médico sanitarista deve conhecer e lembrar. O Movimento da
Reforma Sanitária, cuja origem remonta ao ano de 1976 quando foi criado o Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde (Cebes), em plena ditadura militar, tinha como lema ‘Saúde e democracia’,
propunha que a saúde fosse direito de todos os cidadãos e um dever do Estado para o que
era necessário unificar a saúde pública sob a responsabilidade do Ministério da Saúde com
a assistência médica da Previdência Social. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) era
necessário para romper com a barreira que impedia que enormes contingentes da população,
alijados do mercado formal de trabalho, pudessem obter atenção à saúde.
Desde aquela época, numerosas associações como a Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (Abrasco), entidades como o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems),
parlamentares de partidos de todo o espectro ideológico, profissionais de saúde e diversos
movimentos sociais, resistindo às mais diversas pressões de caráter conservador, neoliberal e
corporativo envolveram-se na construção do SUS, na garantia da universalização do direito
à saúde e na oferta de atenção à saúde com qualidade. Boa parte dessa luta esteve e está
relacionada com os recursos destinados à saúde. Desde a Constituição, passando pela criação
da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) até a aprovação
da Emenda Constitucional 29, nossos esforços têm sido direcionados a obter os recursos
necessários para que a população brasileira possa ter acesso a ações e serviços de saúde. Não
para obter benefícios pessoais ou corporativos. Não para ajudar hospitais, empresas ou grupos
econômicos. Para viabilizar o SUS, para garantir um mínimo de saúde é necessário aumentar o
orçamento da saúde. É fácil de entender: “os recursos destinados para a saúde de cada cidadão
brasileiro por dia são cerca de setenta centavos”. Como bem exemplificou o ex-deputado
federal Eduardo Jorge “é como dar o dinheiro da condução de ida para a escola e dizer
aos nossos filhos que se virem para voltar para casa”.
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Saúde, assim como a educação, é fundamental para a inclusão social. Temos total
consciência que boas condições de saúde não dependem exclusivamente dos serviços
de saúde. Concordamos, integralmente, que o combate à fome e o saneamento básico
são imprescindíveis para a saúde e que constituem políticas para o setor. Desde a VIII
Conferência Nacional de Saúde, em 1986, defendemos o conceito ampliado de saúde
que exige políticas intersetoriais. Não temos divergências a esse respeito. Nossa posição,
entretanto, é que novos recursos devem ser somados àqueles constitucionalmente
destinados à saúde. Essa é a nossa divergência: que para cumprir o estabelecido por
meio da EC 29 em relação às verbas para a saúde sejam incorporadas essas ações. O que
desejamos e o que a população precisa é que além dos recursos para a saúde o orçamento
de 2004 destine verbas próprias para as ações de combate à fome e para saneamento
básico.
Não somos lobistas, senhor Presidente. Não no sentido utilizado. Pelo contrário. Ao longo
de todos esses anos nossa luta e nossas ações, como servidores públicos no verdadeiro
sentido do termo de servir ao povo, conseguiu transformar a saúde em uma ‘questão
nacional’. Ou seja, como nos indica Gramsci, uma questão torna-se nacional na medida em
que supera todo o corporativismo e é portadora de um projeto global de sociedade. Esse
tem sido o nosso principal objetivo. A Reforma Sanitária, a única reforma democrática
do Estado brasileiro na última década, traz consigo um projeto de transformação da
sociedade, de mudança de valores, em que a qualidade de vida dos cidadãos está em
primeiro lugar, é o primeiro ponto de pauta, é o nosso objetivo primordial. “O projeto
da Reforma Sanitária é um projeto civilizatório, que, para se organizar, precisa ter dentro
dele valores que nunca devemos perder, pois o que queremos para a saúde, queremos
para a sociedade brasileira”, nos ensinou Sergio Arouca.
Todos nós, senhor Presidente, de maneira supra-partidária, estamos nessa luta. Luta em
que acreditamos que o governo que o senhor preside tem condições para desenvolver.
Conte conosco, mas, sobretudo, conheça a nossa história, nossos propósitos e nossas
ações cotidianas por melhores condições de saúde da população brasileira.
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CEBES 30 ANOS
2006
No ano em que completou três décadas de existência, o Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (Cebes), um dos berços da Reforma Sanitária, conclamou os sócios a elegerem
uma nova diretoria, com a missão de ‘refundar a instituição e o movimento sanitário
brasileiro’. Em assembleia com 140 participantes, que integrou as atividades do VIII
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em agosto de 2006 no Rio de Janeiro, a cientista
política Sonia Fleury assumiu a presidência do Cebes e a tarefa de devolver à associação
seus status de espaço produtor de conhecimento dedicado às políticas de saúde.
A professora lembra que essa reação começou na gestão dos dois presidentes que a
antecederam, os sanitaristas Paulo Amarante e Sarah Escorel, que intensificaram o
trabalho para manter a revista Saúde em Debate, uma das publicações editadas pelo centro.
Sarah ainda conseguiu consolidar parcerias com entidades da saúde, como o Conselho
Nacional de Secretarias de Municipal Saúde (Conasems) e a Associação Brasileira de
Economia da Saúde, o que resultou em números especiais da revista ‘Divulgação em
Saúde para Debate’.
A instituição, ressalta Sonia, também esteve representada em todos os eventos políticos
que congregaram as organizações do setor – na Plenária das Entidades da Reforma
Sanitária, no Simpósio de Saúde da Câmara e na elaboração, recentemente, de textos
políticos que serviram de documento-base ao Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
(Abrascão).
Para Sonia, a Reforma Sanitária vive um dilema: “Conseguimos nos instituir como poder,
mas estamos perdendo nossa característica crítica e transformadora”. Professora da Fundação
Getúlio Vargas, ela avalia que a visão política do movimento cedeu lugar a uma percepção
distante, quase burocrática dos reais anseios da sociedade. “A demanda da população não é
a regulamentação da Emenda Constitucional 29, isso é conversa nossa e não conquista ninguém”,
criticou, propondo em troca a ampliação da agenda e da pauta do movimento sanitário.
A nova diretoria do Cebes sugere a incorporação de questões como a reforma política, a
relação entre o público e o privado na saúde, a propriedade intelectual, a judicialização
do setor e as necessidades das mulheres, dos negros, dos movimentos sociais. “É preciso
revitalizar o debate não só entre os sanitaristas, mas também com a sociedade em geral”, diz
Sonia. O objetivo: fugir do insulamento da área da saúde, que se fechou para se proteger.
“Hoje não falamos para fora, para a população”.
A ‘reforma da reforma’ defendida por Sonia tem como meta o avanço deste projeto de
transformação política e social, e não somente a melhoria do Sistema Único de Saúde
(SUS). A professora, aliás, aponta uma confusão no uso da expressão, visto que há quem
fale em ‘reforma de reforma’ para se referir apenas a mudanças no rumo do SUS. “O
movimento sanitário se restringiu a defender o SUS sob qualquer aspecto e reduziu muito suas
propostas de transformação da sociedade”, frisa.
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Sonia não minimiza a importância de se avaliar constantemente os serviços públicos de
saúde, mas defende que é fundamental discutir, por exemplo, quais são as forças sociais
que podem assegurar a continuidade da Reforma Sanitária e levar adiante a ideia de
consciência sanitária num mundo em que a lógica coletiva se perdeu, sendo substituída
por um individualismo perverso. A intenção da nova diretoria do Cebes – cujo mandato
termina em 2009 – é aplicar o projeto da reforma em suas últimas consequências e provar
que a universalização, a equidade e a justiça social são viáveis.
Para isso, a instituição já está promovendo plenárias públicas mensais para análise de
conjunturas e estimulando a recuperação de seus núcleos regionais. Também há interesse
em criar uma agência de notícias de saúde pública para tentar furar o bloqueio da grande
mídia que, segundo Sonia, privilegia o setor privado. “O Cebes tem que retomar seu papel
pró-ativo e ousado”, destaca a nova presidente que compara a instituição ao seu símbolo,
desenhado pelo cartunista Jaguar – um menino negro, sorridente, com o pé esquerdo
levantado e os braços abertos. “Assim como ele, somos pobres, livres e irreverentes”, brinca.
Criado em1976, o Cebes é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como eixo
a luta pela democratização da saúde e da sociedade. O centro de estudos e reflexões
acadêmicas aglutina profissionais e estudantes, produzindo e divulgando conhecimentos
na área. “A história do Cebes se confunde com a da Reforma Sanitária”, ressalta Sonia. A cientista
política aponta a organização como uma das responsáveis pela institucionalização do
movimento sanitário, sintetizando as vertentes que o caracterizam: a construção de um
novo saber, a ampliação da consciência sanitária e a organização do movimento social.
“Agora é o momento de retomar o fôlego e revitalizar esse movimento crítico e transformador”.
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CONTRA A DESVINCULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS
DA SEGURIDADE SOCIAL DO SALÁRIO MÍNIMO
2007
Notícias veiculadas reiteradamente pela imprensa, por exemplo, nos jornais do dia 7 de
agosto1 informam que o governo teria voltado atrás em sua posição de não desvincular os
benefícios da seguridade social do salário mínimo numa eminente reforma da Previdência
Social. Mas, uma das medidas defendidas pelo Ministro da Previdência Social Luiz
Marinho é justamente a desvinculação de alguns benefícios do salário mínimo que é a
condição que assegura sua irredutibilidade. Os benefícios atacados são, mais uma vez, a
aposentadoria rural e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), conhecido como Lei
Orgânica de Assistência Social (Loas).
Essa proposta representa um enorme retrocesso na garantia dos direitos sociais e na
proteção social brasileira. E curiosamente, é defendida por um ministro, em nome de um
governo, que fez sua história política na defesa dos direitos dos trabalhadores, e contou
com o apoio destes para chegar onde está.
É preciso recusar definitivamente a ideia de que a Previdência só deve ser garantida
àqueles que contribuíram para ela diretamente, enquanto que os que supostamente
‘não contribuíram’ devam ser tratados de forma diferenciada, recebendo menos ou
sendo acusados de que não contribuíam, por isso sendo menos merecedores do apoio do
Estado.
O acerto da Constituição de 88 foi instituir a Seguridade Social, associando previdência,
assistência e saúde como pilares de um sistema nacional de proteção social a todos(as)
os/as cidadãos(ãs). A Seguridade Social instituiu benefícios sociais diversos, tanto
previdenciários como assistenciais, contributivos ou não, visando garantir não somente
aposentadorias, pensões e auxílios aos trabalhadores que contribuem para o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), como também saúde para todos e suporte social
para aqueles que necessitem. E para isso expandiu sua base de financiamento, que inclui
não só as contribuições ao INSS, mas as contribuições sociais, a renda de loterias e
mais recentemente a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
Isso selou o reconhecimento de que todos os/as cidadãos(ãs) financiam a seguridade
social, direta ou indiretamente e, portanto, ela deve proteger a todos/as. Por essa razão
o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou legal a cobrança de contribuições de
servidores aposentados.
As aposentadorias rurais são dirigidas aos trabalhadores (as) que durante décadas não
foram reconhecidos pelo Estado e por isso ficaram de fora da Previdência garantida
apenas aos/as trabalhadores(as) urbanos(as). Porque deveriam receber menos que o piso
de um salário mínimo garantido aos demais? Os beneficiários do BPC/Loas são idosos
e pessoas portadoras de deficiência que possuem renda familiar per capita abaixo de ¼
1

Jornal ‘O Globo’ e ‘Valor Online’.
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do salário mínimo. Difícil acreditar que pessoas idosas muito pobres passaram a vida sem
trabalhar. Ao contrário, a realidade é que trabalharam, em geral em condições precárias,
sem carteira assinada. E muitos até contribuíam para a previdência diretamente, mas
não alcançaram o direito a se aposentar, sendo suas contribuições canalizadas para o
pagamento de aposentadorias de trabalhadores com melhores salários e condições de
trabalho. Ou são mulheres pobres que, pela idade, não se inseriram no mercado de
trabalho, mas cuidaram de seus filhos e suas famílias. Um salário mínimo para esses
idosos não é privilégio, é o reconhecimento da sociedade de que seus idosos devem ser
protegidos.
Quando se considera a população de mais de 60 anos, 82% das pessoas estão protegidas,
restando 3,3 milhões de idosos ainda desprotegidos. Isto nos coloca em uma posição
excepcional em relação à cobertura de idosos, já que a média da América Latina é de
30% a 40% de cobertura, sendo que na Argentina e Chile ela fica em torno de 60%.
Esta é a razão pela qual o Brasil é hoje um país em que quase não encontramos idosos
mendigando nas ruas. Ao contrário, tornaram-se provedores de suas famílias e são mais
respeitados na sociedade.
As pessoas com deficiência beneficiadas pelo BPC, por sua vez, são brasileiros/as em
extrema pobreza que apresentam deficiências irreversíveis, que os impede de trabalhar.
Passam por uma rigorosa perícia médica antes de receber o benefício, que é também
avaliado a cada dois anos. Muitos são jovens e crianças que precisam de cuidado intensivo
e têm inúmeras necessidades que causam gastos elevados. Na maioria dos casos, ao
menos um dos pais tem que abrir mão do trabalho porque as necessidades especiais de
seus filhos requer atenção diuturna.
Já se comprovou a potência desses benefícios na redução da pobreza e das desigualdades.
O Brasil tem hoje 55,9 milhões de pessoas situadas abaixo da linha de pobreza. No
entanto, sem os benefícios previdenciários e assistenciais, pagos a 21 milhões de pessoas,
o total de pobres, segundo dados do Ministério da Previdência Social subiria para 76,9
milhões de pessoas. E o valor do benefício faz diferença. Estudos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) (2007) concluem que o BPC tem maior impacto na redução
da pobreza do que o benefício do Programa Bolsa Família.
O Brasil avançou na definição de políticas para o/a idoso(a), as pessoas com deficiência,
as crianças e jovens, reconhecendo sua cidadania e a necessidade de apoio do Estado. Por
que agora retirar ou reduzir o principal benefício a que têm direito?
A alegação para a redução do valor dos benefícios é de novo o déficit previdenciário.
Contudo, esses benefícios não são só da previdência social. O BPC é inclusive mantido
com recursos da Assistência Social. Fora isso, sabe-se que o déficit de que tanto se fala
não considera os recursos totais da Seguridade Social, que na verdade não é deficitária.
Bastou um aumento pequeno no número de empregos formais para que, de janeiro a
maio, a Previdência Social arrecadasse R$ 52,2 bilhões, 10,3% a mais do que o mesmo
período em 2006. Portanto, o ‘insustentável’ déficit da previdência pública é apenas um
mecanismo de convencimento da necessidade de cortar direitos. Hoje, um dos principais
alvos da sanha reformista são as mulheres e os beneficiários de salário mínimo. As
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mulheres teriam situação privilegiada, por receberam pensões, se aposentarem mais cedo
e viverem mais. Omitem a dupla jornada de trabalho, a remuneração inferior e a função
da maternidade. Segundo eles, os que ganham o mínimo também oneram os cofres
da Previdência. No entanto, este argumento não se sustenta se nos debruçarmos sobre
as informações fornecidas pelo próprio Ministério da Previdência: pelo segundo ano
consecutivo de aumento real de salário mínimo, as receitas previdenciárias cresceram
13.9% e as despesas 13.4%.
Os defensores da redução do valor dos benefícios e das reformas na previdência alegam
que teremos problemas de caixa no futuro. Esse é um problema sobre o qual de fato
precisamos pensar. Mas, antes de reduzir ou retirar benefícios, propomos:
- Acabar com Desvinculação dos Recursos da União (DRU), que retira 20% dos recursos
da Seguridade a cada ano;
- Rever as isenções legais dadas a diversas empresas privadas;
- Rever os valores das contribuições ao INSS, para incorporar os trabalhadores que têm
ocupação mas estão fora da Previdência Social (28 milhões segundo a Previdência e 40
milhões segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios);
- Combater drasticamente a inadimplência e a sonegação. Segundo dados da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, esses fatores, mais a isenção, somariam
cerca de 20 bilhões anuais, o que corresponde a quase 3 vezes o montante pago ao BPC
hoje.
O Brasil precisa ampliar sua proteção social, gerar mais empregos e desenvolvimento,
para garantir vida digna a todos(as) os(as) brasileiros(as). Os direitos sociais não são
uma ‘pedra no sapato’ do crescimento econômico e da estabilidade. Crescimento e
estabilidade devem servir para atender o bem estar dos(as) cidadãos(ãs) e não os interesses
de grupos econômicos privados. Direitos sociais são a garantia de cidadãos(ãs) saudáveis,
respeitados(as) e construtores(as) de um futuro melhor.
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20 ANOS DO SUS - CELEBRAR O CONQUISTADO: REPUDIAR O INACEITÁVEL
2009
Nos 20 anos da Constituição Brasileira de 1988 e do Sistema Único de Saúde (SUS), o
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) celebra a grande conquista da sociedade
brasileira, que mudou a história da política social no país ao instituir a saúde como direito
de todos os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza, e como dever do Estado.
Nessas duas décadas, profissionais, gestores, movimentos sociais, serviços e a população vêm
travando uma dura batalha para fazer com que esse direito seja concreto, contínuo e seguro.
O SUS mudou de forma radical a configuração da atenção à saúde no Brasil. É, sem dúvida,
uma das políticas sociais mais abrangentes e distributivas da história nacional, ao tornar o
acesso universal e incluir milhões de brasileiros na condição de usuários de saúde.
Com o SUS criou-se um sistema nacional e único, abrangendo todas as áreas relativas
ao cuidado em saúde. O SUS reordenou a prestação de serviços, criando uma complexa
e ousada estrutura onde união, estados e municípios trabalham em conjunto. Criou e
expandiu instâncias de pactuação e participação social inéditas na história do País.
O SUS aumentou a rede de serviços públicos; criou e implementou inúmeros programas
de atenção e promoção avançados e abrangentes. A população conhece e usa o SUS todos
os dias, seja direta ou indiretamente. Os números do SUS impressionam, demonstram a
potência desse jovem sistema e confirmam a importância da instituição do direito à saúde
na Constituição.
O SUS é mais que um sistema de saúde. Ele faz parte do pacto social presente na
Constituição de 1988, que visa a construir uma sociedade democrática e solidária. Por
isso foi inscrito na seguridade social; para, junto com assistência social e previdência,
garantir proteção social em condições de igualdade a todos os cidadãos, através de
políticas eqüitativas e sistemas universais, públicos e financiados por toda a sociedade.
Esses são preceitos que valorizam a vida, a dignidade e o direito ao futuro como bens
inalienáveis de todos. Não há paz e desenvolvimento onde a vida é um valor menor,
onde a saúde é considerada uma mercadoria, que mais terá quem mais puder pagar.
Não há justiça social onde a atenção à saúde dependa da capacidade e do esforço
individual de cada um. Não há futuro para uma sociedade sem bens coletivos sólidos
e perenes.
Os governos têm continuamente adiado sua integral responsabilidade com a seguridade
social e o SUS, restringindo financiamento, recursos humanos, permitindo a expansão do
setor privado em áreas estritamente públicas e sendo permissivo com práticas clientelistas
e patrimonialistas.
Em 20 anos de SUS, a saúde tem sido negligenciada em prol de uma de política econômica
restritiva e de acordos políticos particularistas. Esse não é o projeto dos brasileiros. O
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projeto dos brasileiros é que se cumpra a Constituição. E aos governos cabe não somente
‘respeitá-la’; eles têm a obrigação de implementá-la.
E é exatamente o reconhecimento a todos os avanços do SUS que faz com que o Cebes,
neste momento de justa celebração, venha registrar sua indignação com a permanência de
um conjunto de problemas que atinge de forma cruel a população e ameaça os princípios
conquistados.
Nossa indignação faz com que venhamos registrar o que consideramos inaceitável no
SUS hoje.
Inaceitável porque ultrapassa os limites do respeito à dignidade humana. Inaceitável porque
fere os direitos da cidadania e da democracia. Inaceitável porque corrompe os princípios do
que é público, bem de todos, e não pode ser usado em favor de alguns. Inaceitável porque
conhecemos as soluções e porque dominamos as condições necessárias para implementá-las.
A sociedade brasileira investiu trabalho e esperanças na construção de um SUS para
todos. É inaceitável que governos e gestores, representantes do Estado responsáveis pelo
SUS, deixem de cumprir suas diretrizes elementares. Não podemos mais esconder ou
justificar as tragédias cotidianas que afligem a população e que podem ser resolvidas já
O SUS é um projeto nacional, solidário, justo e, acima de tudo, possível.
Por isso consideramos INACEITÁVEL, passados 20 anos:
1. Que ainda não exista uma fonte estável para o financiamento do SUS.
2. Que o gasto público em saúde ainda seja de menos de 1 real por habitante/dia, muito
aquém de países menos ricos na América Latina.
3. Que permaneçam as condições precárias de atendimento nos serviços do SUS. O
SUS pode e deve prestar serviços dignos aos cidadãos. A população tem direito a
saber em que condições será atendida, quanto tempo tardará o atendimento e como
proceder em caso de expectativas não cumpridas.
4. Que serviços do SUS ainda não funcionem como uma rede integrada, com porta de
entrada única, deixando ao usuário a responsabilidade de buscar por conta própria os
serviços de que necessita.
5. Que ainda não tenham sido implementados, em todo o território nacional, mecanismos
elementares de gestão de filas que eliminem o sofrimento diário dos usuários.
6. Que na reorganização da atenção seja dada prioridade às Unidades de Pronto
Atendimento e Assistência Médica Ambulatorial, modelo ultrapassado e imediatista
de instalação focada de unidades, e que a atenção básica não seja até hoje o eixo
estruturante de todo o sistema.
7.

Que ainda não tenha sido implantado o cartão SUS, com informações seguras sobre
o histórico de cuidados dos usuários, fonte de planejamento, transparência e combate
à corrupção.
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8. Que a população não tenha ainda acesso seguro e regular aos medicamentos e exames
vinculados ao ato terapêutico.
9. Que serviços do SUS ainda hoje não garantam às mulheres grávidas a referência
segura de onde vão parir.
10. Que se mantenham discriminações de classe social, gênero, orientação sexual e raça
em serviços do SUS.
11. Que serviços e profissionais de saúde continuem maltratando as mulheres que fazem
aborto, com negligência no atendimento, ajuizamento moral, denúncias e outras
formas de violação de direitos.
12. Que serviços desautorizados pela vigilância sanitária continuem funcionando.
13. Que hospitais lucrativos continuem sendo considerados como filantrópicos e
recebendo subsídios públicos.
14. Que se mantenha a dupla porta de entrada nos hospitais públicos e contratados.
15. Que os profissionais de saúde sejam desvalorizados, tenham suas condições de
trabalho e salariais aviltadas.
16. Que o SUS permaneça sem uma política nacional de formação e capacitação de
recursos humanos.
17. Que, a título de redução do gasto público, se mantenha a farsa dos vínculos precários
de trabalho, dependendo de convênios e contratos temporários.
18. Que profissionais usem a precariedade das condições de trabalho como justificativa
para ausências e não cumprimento de horários.
19. Que o SUS continue sendo usado como moeda política. É preciso criminalizar o
uso político de cargos de direção e dos setores de compras de hospitais do SUS,
que estimulam a corrupção, drenam recursos e comprometem a qualidade dos
serviços.
20. Que se mantenham transferências e subsídios do setor público para o setor privado
de planos e seguros, através da compra de planos para funcionários públicos e da
dedução do pagamento de planos no imposto de renda. É injusto que o conjunto
da população financie o acesso diferenciado das camadas médias e a sobrevivência e
crescimento do setor privado.
21. Que o SUS ainda não estabeleça metas e responsabilidades sanitárias claras a serem
cumpridas pelos gestores e governos.
22. Que ainda não haja mecanismos legais de responsabilização de governos e gestores
pelos serviços não cumpridos. Essa ausência estimula e encobre a alarmante corrupção
no setor.
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23. Que as transferências financeiras intergovernamentais ainda sejam feitas de forma
verticalizada, em ‘caixinhas’, engessando o planejamento e a lógica sanitária.
24. Que as políticas sociais sejam ainda hoje, e cada vez mais, fragmentadas e setorializadas.
É urgente o estabelecimento de políticas que integrem as distintas áreas sociais, para
garantir os direitos instituídos no título VIII da Constituição.
25. Que o país ainda careça de uma política saudável para o meio ambiente, que afaste
os riscos do cultivo de transgênicos, do abuso de agrotóxicos, da poluição dos
mananciais, do desflorestamento, e também de uma política que assegure condições
saudáveis de trabalho no campo e nas indústrias.
26. Que governo e sociedade se recusem a discutir o aborto que praticamos, o consumo
de álcool que nos vitima, os acidentes de trabalho que nos aleijam.
27. Que se ignore a importância do complexo produtivo da saúde como forma de
afirmação da soberania nacional, como combate á subordinação da produção
industrial à lógica de preservação de patentes e domínios de conhecimento, como
possibilidade de associar o desenvolvimento industrial à política de proteção social,
gerando um exemplar modelo de desenvolvimento nacional.
28. Que não se efetive a concepção de Seguridade Social prevista na Constituição de
1988, como condição imprescindível para a coesão social. Essa efetivação passa hoje
pela convocação da Conferência Nacional de Seguridade Social.
Transformar o direito à saúde em direito em exercício é dever do Estado e não pode mais
ser retardado, sob alegações de qualquer ordem.
Não existe valor superior à vida, muito menos aqueles propugnados pelos defensores
de políticas voltadas para o pagamento de juros e produção de superávits fiscais que
restringem o investimento social inadiável.
O Cebes conclama todos a celebrar nossas conquistas, refletir sobre os impasses e desafios
e não ceder àquilo que é inaceitável. Após 20 anos já temos condições de exigir a sua
superação imediata.
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35 ANOS DE LUTA PELA REFORMA SANITÁRIA
2011
RENOVAR A POLÍTICA PRESERVANDO O INTERESSE PÚBLICO NA SAÚDE
O processo de crescimento econômico brasileiro concentra ainda mais o capital, disputado
por grupos privados e frações de mercado, cujos objetivos são antagônicos ao interesse
publico. A política de desenvolvimento nacional atende a pressões atreladas a interesses
privados sem compromisso com a universalidade dos direitos sociais, a preservação
ambiental e a justiça social.
Merecem destaque os avanços na redução das desigualdades sociais e na diminuição da
pobreza ocorridas nos últimos anos. Quando as classes sociais conquistam mudanças
por lutas políticas para melhoria de condições de vida, o resultado é o acumulo social de
consciência política pelos direitos coletivos. As políticas governamentais de distribuição
de renda ocasionaram mudanças, mas o foco ficou restrito a ampliação da capacidade de
consumo dos mais pobres.
Para o mercado, o direito ao consumo se sobrepõe ao valor coletivo dos direitos sociais,
prevalecendo os interesses individuais e esvaziando o sentido coletivo da ‘política’ na
sociedade.
O modelo de desenvolvimento socialmente justo se baseia na universalização dos direitos
sociais e não apenas na ideia de ampliação do consumo, que é objetivo do mercado.
As disputas entre os interesses públicos e do mercado dependerão da correlação destas
forças políticas.
A história mostra que a conquista dos direitos sociais universais é fruto das lutas
democráticas e populares, nunca originada da elite política ou do Estado. A democracia
precisa ser resgatada, pois as instituições democráticas brasileiras, incluindo os partidos
políticos, são hoje reféns da conquista ou da manutenção do poder.
Os programas dos partidos políticos não se comprometem com a defesa de ideias e
projetos para atender às necessidades e interesses coletivos. Esta situação tem graves
repercussões sobre os direitos sociais e de cidadania. Como exemplo, a conhecida pressão
religiosa contra a legalização do aborto, pela criação de comunidades terapêuticas para
tratamento da dependência química, ou em políticas distorcidas pelos interesses dos
grupos financiadores das campanhas políticas.
A situação atual da democracia participativa reflete a despolitização da sociedade e é
marcada pelo corporativismo, cooptação e menos pela defesa dos interesses públicos.
Na saúde, o Movimento da Reforma Sanitária sempre depositou e deposita ainda grande
expectativa na participação social na luta e conquista da saúde como direito social, mas
é necessário avaliar os seus reais avanços e retrocessos nas instâncias dos conselhos e
conferências, que, muitas vezes, colocam os interesses privados ou de grupos específicos
acima do interesse público.
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A baixa capacidade dos serviços do Estado em atender às necessidades e demandas da
sociedade se agrava a cada dia. Entre as complexas causas e conflitos de interesses relacionados
ao problema, destaca-se o tendencioso pacto federativo, com recursos e decisões altamente
centralizadas, com transferência de responsabilidades e atribuições para os municípios e
estados. A reforma tributária, que poderia corrigir essa distorção, é continuamente adiada
e protelada pelo interesse de manutenção da governabilidade, imobilizada pelos grupos de
interesses que patrocinam e sustentam o governo. O mesmo ocorre com a reforma do Estado,
hoje apoiado em estrutura burocrática, centralizada e centralizadora.
A ineficiência do Estado é justificativa frequente para a transferência de responsabilidades
para agentes privados, que atuam de acordo aos seus interesses, frente a pouca capacidade
regulatória que deveria preservar o interesse público. Na mesma perspectiva, também
vem sendo adiada a reforma política que tende à construção de um grande acordo com
acomodação de todos os interesses dos diversos grupos envolvidos.
Para agravar, o Governo reforça a imagem da ineficiência do setor público ao valorizar
as parcerias público-privado, nos seus programas, para transferir tecnologias para o
aperfeiçoamento da gestão pública. Fica no ar a preservação dos interesses públicos que
deveria prevalecer na gestão pública no lugar do gerencialismo e mercantilismo típicos
do setor privado.
Os avanços da Reforma Sanitária, especialmente no componente dos resultados da
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), não foram poucos e devem ser celebrados
como conquistas sociais. A universalidade da cobertura dos serviços ainda não é fato,
mas, efetivamente, houve uma ampliação do acesso aos serviços de saúde. Entretanto,
prevalecem as dificuldades de acesso, a baixa qualidade dos serviços, a fragmentação da
oferta, e não há integralidade na atenção. O insuficiente financiamento público da saúde
tem sacrificado o sistema, penalizando os municípios, e a persistência desta condição
mostra a pouca prioridade governamental para a saúde pública.
A diminuição progressiva do financiamento público da saúde, em especial no nível
federal, com retração progressiva, ocasiona um ônus real para os mais frágeis, ou seja, os
municípios e milhões de famílias brasileiras. É impossível um efetivo sistema público de
saúde, universal e integral com o atual gasto anual per capita de US$ 340, quando o gasto
público per capita em sistemas europeus com diretrizes similares é de pelo menos US$
1000 por habitante.
O retrocesso nas bases constitucionais do direito à saúde fica exposto pelo grande
crescimento do mercado privado de saúde. Os planos de saúde prosperam por um
processo predatório do dinheiro público. Dentre os mecanismos que favorecem e
convivem hoje passivamente, destacam-se: as renúncias fiscais, tanto para empresas que
contratam planos para seus empregados, quanto na renúncia fiscal para contribuintes
individuais, o não pagamento do ressarcimento de serviços prestados pelo SUS para
beneficiários de planos ou na transferência de pacientes onerosos para o SUS.
O gasto de dinheiro público para pagamento de planos privados para servidores públicos
representa uma contradição e um efetivo subsídio público aos planos privados de saúde.
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É necessário apontar essas distorções e, de forma republicana, garantir que o dinheiro
público não seja usado para violar o interesse público.
O plano de saúde é usado como forma de controle das empresas sobre o trabalhador,
transformado-o em refém do patrão, portador da chave para o acesso à atenção médica.
Por um lado, os planos são usados como moeda de troca nas negociações com sindicatos,
por outro, as empresas negociam com os planos de saúde a melhor maneira de descartar
os empregados que oneram o plano.
É importante valorizar os esforços atuais em instituir normativas necessárias para orientar
o funcionamento do SUS. Mas é preocupante a presença recorrente de propostas baseadas
no conceito de ‘padrões de integralidade’, ou seja, que o município ofereça o que ‘puder’ e
não o que a população ‘precisa’. A proposta não é nova e sua retomada pode aprofundar as
desigualdades na oferta e acesso aos serviços. Além disso, fere o princípio da integralidade.
Nesse contexto de conflitos de interesses dissociados dos interesses públicos, a persistência
deste cenário reduz a possibilidade de sobrevivência, consolidação e legitimação da
Reforma Sanitária nos moldes de sua concepção ampliada fundamentada na ideia inicial
de saúde, bem estar e de seguridade social e base do desenvolvimento social.
Pelo lado mais específico da política setorial de assistência à saúde, fica mais distante a
consolidação do SUS orientado pelos princípios constitucionais, ou seja, operado por
rede de serviços públicos com complementaridade assegurada pelo uso racional dos
serviços privados, garantindo universalidade, qualidade e integralidade.
Os interesses privados e de mercado apostaram no SUS que adere aos seus objetivos: de
baixa qualidade, ineficiente e destinado para os mais pobres. É necessário debater sobre o
desvio dos rumos do SUS para avaliar possibilidades de retomada do projeto político do
direito universal à saúde. Para isso, é imprescindível considerar:
●● A prevalência dos interesses privados na base do projeto de desenvolvimento nacional
em curso e a descaracterização da saúde como uma política de Estado com baixo
investimento público;
●● A mercantilização e financeirização do setor que tem transformado a saúde em um
dos campos mais lucrativos para investimento do capital financeiro e que induz o
consumo de procedimentos, medicamentos e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico
e Tratamento (SADT);
●● A exígua capacidade regulatória do Estado perante o setor privado, tanto da indústria,
na incorporação tecnológica, quanto do mercado dos planos assistenciais, ou mesmo
na determinação dos preços para serviços e procedimentos. A regulação realizada
atualmente valoriza o sentido cartorial quando deveria garantir efetivamente a
primazia do interesse público sobre os privados;
●● O crescimento dos planos e seguros de saúde subsidiados com recursos públicos
e a hegemonia do setor privado no mercado da oferta de serviços de média e alta
complexidade;
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●● As sucessivas políticas e programas governamentais de saúde focados na fragmentação
da assistência e apelos do marketing político, reformas administrativas de baixo
impacto e, especialmente, a limitação resultante do subfinanciamento persistente;
Nessa conjuntura, é pertinente retomar a ideia-lema do Cebes que situa a saúde como
questão democrática: ‘Saúde é democracia. Democracia é Saúde’. Revisitar os direitos
sociais e defender a saúde universal são caminhos obrigatórios. É preciso mudar a
correlação de forças políticas e fazer prevalecer os interesses públicos nas decisões sobre
o desenvolvimento econômico e social, garantindo a democratização da sociedade e os
direitos sociais.
O momento da realidade nacional e do próprio setor saúde exige a mobilização e
intervenção coletiva, articulada e persistente que recuperem e renovem os objetivos da
política e do Movimento de Reforma Sanitária, atualizando a agenda sob a égide das
conquistas constitucionais e analisando o projeto de desenvolvimento em curso no país
e, ao mesmo tempo, considerando as condições econômicas, políticas e o atual quadro
sanitário brasileiro.
A frequente defesa de um SUS idealizado e imaginário é ineficiente, inoportuna e não
contribui para a re-politização, por se distanciar do SUS real que a população frequenta.
O Cebes sempre se colocou ao lado dos usuários e dos interesses públicos e esse foi o
maior objetivo do projeto político da Reforma Sanitária. Por essa razão, esta tese reforça a
necessidade de maior aproximação à realidade do sistema, dando voz aos usuários e, por
isso, denunciar, com veemência, os problemas que afligem o setor de saúde e, ao mesmo
tempo, identificar e apontar alternativas e caminhos que possam fortalecer os interesses
coletivos e superar essa condição.
Isso exige o resgate do significado histórico e político que orientou e ainda deve orientar
a Reforma Sanitária e a criação do SUS, identificando os conflitos de interesses dos
distintos grupos de pressão e os respectivos modelos de SUS que interessam a cada um
desses grupos. O objetivo é identificar e diferenciar o SUS que atende aos interesses da
população.
A proposta é fortalecer a consciência crítica e a ação política e, desta forma, ampliar
as possibilidades de mudanças na configuração política atual rumo à garantia da saúde
como direito social universal. Algumas premissas devem ser consideradas nesse processo:
●● As mudanças devem resultar do esforço amplo da sociedade civil mobilizada pelo
projeto de nação que seja capaz de articular o desenvolvimento econômico e social
sustentável, a defesa dos direitos sociais e da democracia nas suas diversas modalidades.
Para isso, é fundamental a união e articulação de movimentos, associações, sindicatos,
partidos, organizações e pessoas do campo democrático e progressista em torno da
disputa do modelo de desenvolvimento para a sociedade brasileira que preserve a
democracia e o interesse público.
●● A disputa política e ideológica aqui tratada precisa se estender ao modelo de Estado.
Tangente aos meios de comunicação, deve ser desafiado o discurso hegemônico que
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prevalece e que contribui fortemente para a alienação da consciência popular sobre
os direitos sociais.
●● É fundamental reconhecer o descolamento do SUS da sua proposição inicial de
materializar a Saúde como um direito social e humano de acesso universal, com
serviços de boa qualidade, capaz de promover a legitimidade e o pertencimento, a
partir de sua acessibilidade e efetividade
●● As estratégias políticas e operacionais voltadas para a retomada do ‘SUS constitucional’
devem ter sua implementação intensificada com ‘persistência histórica’. Trata-se,
dentre outras estratégias:
1. Elevação da capacidade financeira e gestora dos componentes federal, estadual e
municipal com produção de ações e serviços de saúde capazes de incluir toda a
população no sistema público,
2. Fortalecimento das Comissões Intergestores Tripartites (CIT) e Comissões
Intergestores Bipartite (CIB) para as negociações e pactuações sustentadas por metas
sanitárias, da criação dos Fundos de Saúde e das transferências fundo a fundo e da
implantação da efetiva Direção Única em cada esfera do sistema.
3. Esforço por avanços técnicos, gerenciais e operacionais nos espaços possíveis com ampla
informação, divulgação, politização, acumulação de experiências, de forças e mobilização,
com vistas ao desgaste da hegemonia atual e, consequentemente, do seu modelo de saúde.
No contexto mais amplo da ação política em defesa do direito à saúde, destacam-se as
seguintes pautas:
●● enfrentamento político e ideológico, no sentido de conhecer e denunciar as relações
existentes entre os interesses públicos e privados.
●● promover o conhecimento, divulgação, transparência e controle dos fluxos de
recursos públicos para setor privado.
●● ampliação da capacidade de regulação do Estado, seja do mercado de planos de
saúde, seja na intervenção sobre a incorporação tecnológica ou na determinação de
preços para serviços e procedimentos.
●● regulação e fiscalização efetiva, viabilizando o ressarcimento dos serviços do SUS
prestados a beneficiários de planos de saúde e o efetivo respeito aos direitos dos
usuários de planos, que sofrem constrangimentos de diversas ordens.
●● regular de fato e superar o atual sentido cartorial das agências e garantir efetivamente
a primazia do interesse público sobre os interesses privados.
●● redução progressiva de benefícios fiscais que representam subsídio público ao consumo
de planos privados de saúde, concomitante com o aumento do financiamento público
da saúde, em especial no nível federal, cuja retração histórica vem penalizando a
esfera municipal e milhões de famílias brasileiras.
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●● mobilizar a população contra a Desvinculação dos Recursos da União (DRU),
assegurar o adequado financiamento setorial garantindo a destinação de pelo menos
10% da Renda Bruta da União para o orçamento da saúde e aprovar, sancionar e
implantar ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 29.
●● combate ao discurso simplista que reduz o problema da qualidade do SUS aos
reconhecidos problemas de gestão e descarta os efeitos reais e concretos do baixo
financiamento público.
●● maior aproximação da população com o projeto do SUS, que necessariamente passa
pelo aumento da capacidade do sistema de atender de forma efetiva e com qualidade
as necessidades e as demandas dessa população.
●● reversão da tendência atual de privatização dos serviços públicos de saúde por meio
de diversas estratégias desde a valorização de ‘parceiros estratégicos’ privados, das
relações ‘filantropistas’ e da adoção das Organizações Sociais (OSs) e Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips). Reverter esta tendência significa
apostar nas diretrizes constitucionais de gestão única do sistema único, de prioridade
para a rede dos serviços públicos e caráter estratégico complementar dos serviços
privados.
●● atuação contra a precarização do trabalho em saúde, que ocorre por meio de OSs,
Oscips, cooperativas, uso indiscriminado de contratações temporárias e emergenciais
ou comissionadas, que afetam negativamente a qualidade dos serviços prestados e
conduz os trabalhadores de saúde à defesa de projetos corporativos distantes dos
interesses coletivos que orientam a Reforma Sanitária e o SUS.
●● pela dignidade, compromisso e qualidade dos trabalhadores da saúde que precisam
de políticas específicas que envolvam a criação das carreiras públicas;
●● pela qualificação e aperfeiçoamento da gestão e gerência do sistema, com
planejamento de metas sanitárias e definição de estratégias de execução dos planos
e acompanhamento que possibilitem uma política consistente e adequadas às
necessidades da população.
●● pelo compromisso dos que defendem o direito à saúde assumirem o desafio de
revistarem criticamente suas análises e atualizar o debate e a agenda política. No
entanto, isso deve ser realizado sem afastamento das bases constitucionais que são
comprometidas com os interesses públicos e com a matriz conceitual e política da saúde
coletiva. Estas bases preconizam um modelo de desenvolvimento justo e igualitário
com intervenções sobre diversos setores identificados com questões estruturantes que
são os determinantes sociais, das condições de vida, das desigualdades e iniquidades
sociais e de saúde.
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O SUS PRECISA DE MAIS MÉDICOS E DE MUITO MAIS!
2013
As manifestações de rua e as consequentes respostas governamentais têm gerado um
intenso debate na sociedade sobre as políticas públicas, entre elas, as de saúde. Para o Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), o momento é de celebração do aperfeiçoamento e
de aprofundamento da democracia brasileira. Nossa contribuição nesse debate expõe nossas
posições e propostas para o setor da saúde ‘brasileiro’, cotejadas ao Programa Mais Médicos,
que o governo apresenta como estratégia para atendimento das demandas populares.
É imprescindível reconhecer que a assistência à saúde é dependente dos trabalhadores da
saúde e de sua capacidade de produzir o cuidado. Em uma época em que se supervalorizam
as máquinas, os exames e a tecnologia, é necessário reafirmar que saúde se faz com gente.
Todas as profissões da saúde são fundamentais para uma assistência integral, ou seja, é a
equipe de saúde que será capaz de atender e resolver todos os problemas apresentados
pela população.
A suficiência quantitativa das equipes de saúde, quando bem distribuídas, permitirá o
atendimento universal da população residente em todo o território, efetivando o direito
constitucional dos brasileiros.
Entretanto, é consenso entre os gestores de todas as esferas do SUS que, entre todas as
categorias profissionais da saúde, os médicos são os profissionais mais difíceis de prover
nos serviços públicos de saúde.
A população também reconhece esse problema quando aponta, como mostrou recente
pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que o principal problema do
Sistema Único de Saúde (SUS) é a falta de médicos. Mesmo discordando dessa assertiva,
que localiza a falta de médicos como o principal problema da saúde, o Cebes não pode
deixar de reconhecer o que mostram diversos estudos: que faltam médicos no Brasil, e
que essa falta ocorre, principalmente, no SUS. Não concordando com a argumentação
das entidades médicas, que insistem na suficiência de médicos, o Cebes diagnostica a
deficiência e a má distribuição de médicos como um problema grave.
Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS não é a falta de médicos.
Na verdade, esse é mais um dos sintomas do descaso crônico na implantação do projeto
SUS, relegado pelos sucessivos governos pós-constitucionais ao destino de ser um sistema
de baixa qualidade para atendimento da população pobre.
É preciso reafirmar que o principal problema do SUS é a subordinação do setor da saúde
à lógica de mercado, que se expande sufocando o direito social previsto na Constituição.
Essa lógica de mercado trata a saúde – assim como a doença – como mercadoria, e
o crescimento desse mercado, como vem ocorrendo no País, faz com que a saúde se
distancie dos princípios que orientam o SUS enquanto expressão da saúde como um
direito de cidadania.
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É preciso analisar as razões pelas quais os médicos não se vinculam ao SUS e não
ocupam o vasto território vazio desses profissionais. Nesse sentido, refutamos o
argumento de que são apenas as más condições de estrutura e trabalho que explicam a
ausência de médicos no SUS. Isso só poderia ser verdade se existisse um contingente
de médicos desempregados por recusa de condições insuficientes, o que não existe. Ao
contrário, praticamente todos os médicos brasileiros possuem um ou mais empregos,
como evidenciam os estudos. Outra pesquisa do Ipea, ainda mais recente, mostra
que, em média, os médicos brasileiros trabalham 42 horas por semana, e ganham,
aproximadamente, R$ 8.500,00 por mês, o que os coloca no topo de rendimentos entre
as profissões de nível superior.
O Brasil vive um boom de crescimento do mercado da saúde, e hoje já conta com a
presença do grande capital internacional e dos fundos de investimentos. Esse boom
expressa a política concreta, que vem sendo praticada, de promover e conduzir o setor
da saúde ao mercado, e se aproveita do resultado da política de inclusão social, pautada
pela expansão do consumo, tônica da política econômica dos últimos anos.
Essa política de ampliação do consumo, associada à omissão, seja por falta de coragem
ou de tendência na correlação de forças, que caracteriza os últimos governos federais, que
não enfrentam os interesses dos complexos econômicos da saúde (indústria farmacêutica,
de equipamentos, planos e seguros privados de saúde, prestadores privados de serviços)
e seguem promovendo o crônico subfinanciamento do SUS, criando as condições ideais
para a expansão do mercado da saúde. Essa é a principal razão que proporciona a
concentração de médicos no setor privado e sua consequente escassez no setor público,
modelo que saqueia o SUS e gera outras graves distorções na saúde brasileira.
As multidões de brasileiros que foram às ruas em todas as cidades, exigindo saúde e
serviços públicos de qualidade, para nós, são a expressão de ser possível iniciar novos
pactos sociais, dentro e fora do setor Saúde, criando efetivas condições para uma
mudança nessa correlação de forças, que privilegie o interesse público ante os interesses
econômicos.
Nesse contexto de situar o direito à saúde no centro do projeto político de desenvolvimento
social e econômico do país, o Cebes chama a atenção para o fato de que as medidas que
compõem o Programa Mais Médicos são necessárias e louváveis, porém, insuficientes para
o setor, que necessita, urgentemente, de outras medidas estruturantes de curto, médio e
longo prazos. Com essas referências para o entendimento da crise setorial, expressamos
nossa preocupação e apresentamos propostas relativas ao Pacto pela Saúde, formulado
pelo governo federal:
●● Mediante a injusta falta de assistência médica que acomete a população e a dificuldade
dos gestores em contratar profissionais médicos, é muito bem-vinda a atração de
profissionais médicos estrangeiros ao país. Entretanto, tal medida deve ter caráter
emergencial e focalizado para garantir o clamor do povo brasileiro, que expressou
isso nas ruas, denunciando que parcelas significativas da população não tenham
garantido seu direito constitucional à assistência médica. Simultaneamente, deverão
ser adotadas medidas estruturantes para o problema;
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●● Mesmo sem tangenciar o grave problema do subfinanciamento setorial, o anúncio
de investimentos na infraestrutura das unidades de saúde, especialmente na Rede
de Atenção Básica, constitui uma medida importante e necessária, que respeita os
profissionais de saúde e, principalmente, os usuários do SUS. A medida adequada
e de longo prazo é garantir financiamento para investimentos permanentes no
sistema;
●● É preciso aprofundar as mudanças curriculares na formação médica, para além da
ampliação do tempo do curso. Sob tal perspectiva, o Ministério da Saúde, como gestor
nacional do Sistema Único de Saúde, deve fazer valer sua atribuição constitucional de
“ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”, expressa no inciso III
do artigo 200 da Carta Magna;
●● É preciso que as universidades tenham como missão primeira formar os profissionais
de saúde com o perfil necessário para as necessidades da população brasileira, ou seja,
o trabalho no SUS. Para isso, é fundamental que o ensino seja totalmente integrado à
Rede de Atenção à Saúde, e que sejam rompidos os entraves que apartam os Hospitais
Universitários do SUS;
●● É igualmente necessário que a expansão das vagas e dos cursos de graduação em
medicina seja feita essencialmente via universidades públicas, e nas localidades que
mais necessitam de médicos. É preciso ampliar acesso e interiorizar as escolas de
medicina, e isso deve ser feito pela expansão da rede de Universidades Federais;
●● Tão importante quanto formar médicos com perfil ético e humano para trabalhar no
SUS é formar os especialistas necessários para garantir a integralidade da assistência.
Universalizar a Residência Médica e torná-la obrigatória, garantindo vagas a todos os
egressos de acordo com as necessidades do SUS, é uma necessidade;
●● Merece nosso apoio a contratação estratégica de médicos brasileiros, por parte do
governo federal, para atuarem nos municípios e nas áreas de difícil provimento, onde
a ausência desses profissionais é mais sentida pela população. Mas são necessárias
mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a capacidade dos municípios
e estados de contratação de profissionais de saúde, que, preferencialmente, devem
estar vinculados institucionalmente aos municípios;
●● Imediatamente, deve ser criado e implantado o Plano Nacional de Cargos, Carreiras e
Salários para os trabalhadores do SUS, conforme foi apontado na última Conferência
Nacional de Saúde. O Cebes defende a criação imediata da carreira nacional nos
moldes definidos pela Mesa de Negociação Permanente do SUS.
É fundamental que o governo federal saiba aproveitar esse momento em que a sociedade
brasileira reivindica serviços públicos de saúde com garantia de acesso e qualidade, e
corrija o erro que foi a regulamentação da Emenda Constitucional 29, sem a vinculação
do percentual de 10% da Receita Corrente Bruta da União para a Saúde.
Com a retirada dos incentivos e as renúncias fiscais aos planos e seguros privados de
saúde, e com o incremento de recursos advindos dos royalties do Pré-Sal e da Taxação de
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Grandes Fortunas, é perfeitamente possível garantir esse patamar mínimo de investimento
na saúde dos brasileiros, sem que isso acarrete desequilíbrio fiscal.
Temos convicção de que, com o investimento adequado e com a coragem necessária
para enfrentar os interesses econômicos que incidem sobre o setor saúde, é possível
e necessário consolidar o direito cidadão à saúde e o Sistema Único de Saúde, como
demanda o povo brasileiro. O SUS precisa de Mais Médicos e de Muito Mais...
A Diretoria Nacional
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Tive o privilegio de assistir à fundação e desenvolvimento do Cebes, cuja contribuição
está, indelevelmente, gravada na história da saúde no Brasil. Não pode ser omitida.
No que diz respeito à proposta de reflexão sobre “memórias do futuro”, vale lembrar que, há
quarenta anos, não existiam Alma Ata, Prev Saúde, Sinpas, Conasp, Diretas Já, Constituição
Cidadã, SUS, Anvisa, ANS e, sobretudo, uma explosão demográfica de 110 para 206 milhões
de habitantes, entre 1976 e 2016, em especial nas regiões metropolitanas. Àquela época,
a agenda era debater a inclusão dos conceitos de Medicina Social nas experiências pilotos
de Medicina Comunitária e de Integração Docente Assistencial, resultantes das reformas
curriculares da educação médica. Sem dúvida, foi um ‘futuro admirável’, repleto de avanços
quanto às políticas públicas de saúde e de inclusão social, que precisam ser consolidadas e
ampliadas. Por isso mesmo, transcorridos quase meio século, além da reafirmação do que
foi conseguido, mas, cuidando de sua sustentação, parece prudente reconhecer que segue
vigente um vigoroso mercado de serviços de saúde, que necessita de firme regulação do
Estado, a partir do nexo do mutualismo. Para tal, será necessário fundamentar, fortalecer e
construir politicas e instrumentos, de ordem legislativa, institucional e regulatória, técnica
e eticamente consistentes, que, em essência, permitam gerir o setor saúde, segundo
fundamentos econômicos que se aplicam aos ‘mercados imperfeitos dos serviços coletivos
essenciais’, nos quais prevalecem os ‘princípios de solidariedade’ (renda, idade, sexo e
condições de saúde). Este é o próximo desafio das ‘memórias do futuro’.
Henri E. Jouval Jr. – Médico, ex-diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e representante da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde na Argentina, no México e no Chile.
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NOVAS VOZES, NOVOS RUMOS:
POR MAIS DEMOCRACIA, MAIS DIREITOS E MAIS SAÚDE!
2014
A sociedade brasileira tem mostrado suas necessidades e angústias nas pesquisas de
opinião e também nas manifestações de ruas por melhores serviços públicos de saúde,
educação, transportes. Não é só por serviços o clamor do povo, que hoje também exige
mais da democracia, com mudanças no sistema político. As manifestações ocorridas em
2013 tiveram como estopim o aumento das passagens dos transportes públicos, mas o
que o povo pediu foi muito mais. Essa insatisfação resulta da incompatibilidade entre as
necessidades populares e a política econômica nacional.
Nas duas últimas décadas, o desenvolvimento nacional inicialmente pautado pelo modelo
de exportação com a abertura do mercado passa, nos últimos dez anos, pela busca de
transição de modelos, mas ainda ressente-se de baixa capacitação tecnológica. O fato é
que, apesar das efetivas mudanças, ainda persistem desigualdades regionais e sociais. Os
efeitos das crises econômica e financeira mundiais de 2008 e 2009 repercutem agora no
Brasil, que segue crescendo abaixo das expectativas e tem dificuldades com as contas
externas a cada dia mais deficitárias.
No Brasil, tal como no resto do mundo, não há, ainda, caminhos claros para a saída da
crise. Apesar de ter sido fruto do modelo capitalista neoliberal – que apostou no mercado
financeiro, concentrou rendas, fortaleceu a especulação financeira e reduziu os gastos
com as políticas sociais –, as soluções até agora sequer arranham mudanças das formas
de organização do capitalismo planetário. Movimentos de insatisfação popular, como
os ocorridos no Brasil, já vinham e continuam a acontecer em todo o mundo, deixando
claro haver a rejeição crescente desse modelo capitalista perverso e excludente.
As manifestações mundo afora rejeitam o modelo econômico pautado pelos interesses
do capital financeiro e demonstram que as sociedades entenderam a sua incapacidade de
oferecer soluções para a segurança social, ou seja, aposentadoria, desemprego, educação,
saúde, transportes e outras necessidades humanas. A atual conjuntura mostra o quanto a
democracia representativa tem se afastado dos anseios populares.
As expectativas concentram-se nas eleições de 2014. É um momento político muito
especial. As demandas populares exigem respostas claras dos candidatos e dos respectivos
partidos políticos. Os programas eleitorais não podem oferecer ‘mais do mesmo’, posto
que as velhas propostas não propiciaram diferenças nos modos de vida e nos direitos
sociais das pessoas. A reforma política que está na pauta das manifestações e nos desejos
populares revela a descrença geral com o sistema político e com as lideranças que o
perpetuam.
No Brasil, sobrevive um velho sistema político e eleitoral herdado tanto do regime militar
como do período colonial, que a democratização não logrou mudar. No regime militar,
os generais introduziram mecanismos eleitorais que sobrevivem até hoje e garantem
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a hegemonia dos interesses conservadores, afetando gravemente a democracia e a
organização das forças políticas.
Esses mecanismos aumentam a representatividade política dos estados menos populosos,
onde a sociedade ainda é menos organizada. Com isso, um eleitor de Roraima tem peso
político equivalente a mais de doze paulistas ou dez fluminenses ou mineiros. Também
aumentou o número de senadores, de modo a ampliar o peso político no Senado dos estados
menos populosos, que são a grande maioria. Por último, tais mudanças facilitaram a criação
de um número muito grande de partidos políticos, pulverizando a representação política
e forçando qualquer governo a compor um número muito grande de forças políticas. Para
manter a governabilidade, os programas partidários desaparecem de cena. Esse sistema de
coalização descaracteriza os programas de governo e dificulta a capacidade de governar.
Desse modo, nosso sistema político propicia e facilita a corrupção e a nomeação de
um número exagerado de cargos de indicação dos partidos que compõem os governos,
que se tornam reféns dos acordos de benefícios, ampliando e distribuindo cargos com o
intuito de manter a composição entre as numerosas forças políticas.
Os eleitos já assumem seus cargos devendo compromissos eleitoreiros. Por outro lado, as
eleições são muito caras e exigem tanto a obtenção de apoio financeiro das empresas quanto
dos sistemas eleitorais de base municipal. Ressalte-se que 70% dos municípios brasileiros
têm menos de 20 mil pessoas e, em sua maioria, prevalecem os interesses conservadores
baseados na grande propriedade da terra, conduzindo à eleição de políticos que mantenham
os interesses das elites, tal como acontece desde os tempos do Brasil colônia. A população
quer mudanças radicais no sistema político-eleitoral e na prática da política. Os desejos
populares estão interpostos pelos políticos interessados na perpetuação do atual sistema.
Os interesses conservadores, atrelados e submissos ao grande capital, vêm comprometendo
o alcance das políticas sociais de caráter público e universal conquistadas no período de
redemocratização, com a Constituição de 1988. Os recursos necessários para financiá-las
não têm sido suficientes, porque foram mantidos os mecanismos de desvio dos recursos
públicos em prol dos interesses privados e do sistema financeiro.
Na saúde, inacreditavelmente, a redemocratização não acabou com o subsídio fiscal para
o setor privado, criado pelo Código Tributário Nacional do regime militar. Até hoje, a
única despesa que permite 100% de isenção no imposto de renda é o gasto com a saúde
privada. Para beneficiar ainda mais o setor privado, em outubro de 2013, foi aprovado no
Congresso Nacional um novo subsídio para as empresas de planos de saúde, permitindo
a dedução em seu imposto de renda dos gastos que fizeram com Cofins (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS-Pasep (Programa de Integração Social,
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). O benefício foi retroativo,
de modo que as empresas poderão requerer do governo o que pagaram antes da Lei.
Não é só por meio de subsídios fiscais beneficiadores do capital privado que se subtraem
recursos públicos que poderiam melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS). Os governos
federal, estaduais e municipais, em sua maioria, mantêm planos de saúde privados para
seus funcionários, assim como as universidades públicas.

Cebes 40 anos: Memória do Futuro

270

Em razão desses mecanismos de favorecimento do privado em detrimento do público, o
Brasil, que tem 75% da sociedade brasileira dependendo exclusivamente do SUS, gasta
mais com a saúde privada, que atende apenas 25% da população, do que com o SUS que
é para todos.
Não contentes com essa situação de alto favorecimento, os senadores e deputados
atrelados ou comprometidos com os interesses do setor privado criaram dificuldades no
Congresso Nacional para a aprovação da Emenda Popular que se originou no Movimento
Saúde +10, cuja proposta é a destinação permanente de 10% das receitas brutas correntes
da União para a saúde pública.
As políticas públicas universais – educação, saúde e transportes públicos – são direitos
sociais que cumprem os princípios definidos pela Constituição de 1988. Mas as mudanças
de ênfase e prioridade do investimento social dos diferentes governos pós-constitucionais
vêm comprometendo as políticas universais. As contas do Tesouro Nacional retrocederam
de 2000 até 2011 no que diz respeito às despesas com previdência (-3,7%), exibiram discreto
aumento das despesas com educação (+2,5%) e queda muito grande das despesas com
saúde (-2,5%). As políticas sociais que mais cresceram nesse período foram as de assistência
social (+154,7%) e trabalho (+43,6%). Nesse contexto, o orçamento do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que representava 21,9% do orçamento
do Ministério da Saúde em 2000, passou a representar 72% em 2011. Os reais benefícios
sociais das políticas redistributivas praticadas favoreceu a qualidade de vida e o consumo
das famílias. Entretanto, não foram suficientes para garantir os direitos sociais. Na realidade
atual, os objetivos setoriais da saúde deparam com barreiras e contradições inerentes ao
modelo de desenvolvimento em curso no País e, por isso, urge realizar mudanças nas bases
desse modelo, cuja prioridade passe a ser a de consolidar as políticas sociais universais para
fortalecer a cidadania e promover os direitos e a justiça social.
O estatuto de direito conferido à saúde pela Constituição se concretiza pela convergência
virtuosa das políticas econômicas, sociais e culturais na direção dos determinantes sociais
da saúde e, também, da consolidação do SUS.
A atual conjuntura demanda o fortalecimento da defesa do direito à saúde como direito
social universal, o que possibilita criar outra hegemonia e, para isso, é fundamental
confrontar as contradições e empecilhos fortemente presentes na sociedade, na política
e no estado nacional.
O acirramento das contradições que vêm sendo impostas por grupos de interesses privados,
caracterizando um cenário de ausência de alternativas vigorosas para a efetivação do
direito universal à saúde, conduz à irreversibilidade da mercantilização e ‘financeirização’
da saúde, aproximando o modelo de saúde do Brasil ao perverso modelo estadunidense,
excludente e deficiente para os pobres, e tecnológico, sofisticado e resolutivo para os que
podem pagar muito.
Restabelecer o financiamento para a saúde, com fonte orçamentária definida e em
quantidade adequada, é imprescindível para o SUS. Deve-se considerar o volume de
recursos perdido com a saída da saúde do orçamento da seguridade social, valor que
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corresponde atualmente à ordem de 190 bilhões. Para comparar a perda, depois de todas
as últimas concessões do governo, o SUS conta, para 2014, apenas com 106 bilhões
para operar o seu projeto universalista de saúde. Torna-se fundamental, portanto, a
recomposição do Sistema de Seguridade Social definido pela Constituição.
O desligamento da Seguridade Social relegou o setor de saúde à condição de refém dos
setores industriais mais capitalizados e movidos pelo lucro, que apostam em modelos
de serviços de saúde de produção intensiva de procedimentos, no intervencionismo, na
medicalização e, essencialmente, se dedicam às ações curativas e de recuperação.
Além de perseguir a eficiência dos gastos em saúde, é preciso, prioritariamente, realizar
mudanças no modelo de atenção, garantindo acesso, qualidade e integralidade no
cuidado à saúde da população. Isso requer a efetiva integração das redes assistenciais,
inovações na gestão e a reorganização dos serviços de saúde nos territórios orientada
pelos interesses da população, não dos governantes ou partidos.
As redes de saúde têm como base de sua organização e do seu sentido a população e as
dinâmicas do território. Requer gestão sincronizada para articular e integrar serviços de
assistência e de vigilância com vistas ao atendimento resolutivo e integral das necessidades
e demandas da comunidade, operando tanto horizontal como verticalmente, envolvendo
e comprometendo os trabalhadores e as instituições de saúde.
O Cartão Nacional de Saúde, de elevado custo para o SUS e que, desde 1995, não vem
cumprindo seus objetivos, já levanta dúvidas e não engana mais o cidadão. É urgente que
essa ferramenta se consolide para o gerenciamento do cuidado no SUS e entre este e o
setor privado, inclusive para efetivar o ressarcimento ao SUS dos recursos usados com
beneficiários de planos privados, de acordo com o previsto na legislação.
É intolerável a lentidão e insignificância do ressarcimento dos planos privados ao SUS e
a omissão sucessiva dos órgãos públicos na sua efetivação. Assim como é intolerável que
haja diferença na qualidade dos serviços e no atendimento médico praticado pelos planos
privados e pelo SUS. O acesso, a presteza e o uso dos serviços de saúde devem ser definidos
a partir das necessidades dos usuários e não baseados na sua capacidade de pagamento.
A agenda política para a saúde pública e universal deve incidir sobre as situações que
hoje ameaçam o SUS de forma insidiosa e que conduzem o sistema público de saúde ao
passado, quando era guardião exclusivo da saúde dos pobres. Pior, em sua versão atual,
essa fórmula serve para garantir mais lucros ao setor privado, cujo poder sobre o Estado
é enorme. Ampliam seus lucros de diversas formas, seja na morosidade no ressarcimento
ou na cobertura de procedimentos e medicamentos de alto custo não incorporados ao rol
dos procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Não fosse suficiente, aliam-se aos
lucros os subsídios por mecanismos de despesas tributárias e elisões fiscais camufladas
em favor do setor privado.
É patente que a agenda para a saúde - pública, universal e de qualidade - requer a construção
de novos consensos e arranjos políticos e sociais. Para seguir a trilha constitucional, além
da reforma política, são necessárias novas alternativas de políticas econômica e tributária
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que redirecionem o Estado e o processo de desenvolvimento, deslocando o foco dos
interesses do mercado e do consumismo e voltando-se para o fortalecimento dos direitos
e das políticas sociais.
O grande desafio envolve a ampliação da massa crítica, representada pela população e
movimentos sociais, que avance nas bases estruturais e de poder necessárias à consolidação
dos direitos sociais.
Um novo projeto político democrático para a saúde é incompatível com o
desenvolvimento alicerçado nos interesses do capital e do setor privado, que se sustenta
com grandes dificuldades, é excludente do ponto de vista social e dependente no tocante
ao conhecimento e à capacidade de inovação. A reconstrução do Estado para aproximar
e atualizar os avanços da Constituição de 1988 precisa:
●● Mudar as bases do projeto de desenvolvimento nacional, que deve ser centrado nas
necessidades humanas, nas pessoas e populações, na sustentabilidade planetária e não
nos interesses do capital financeiro e no consumo, preservando o meio ambiente e
ampliando e consolidando os direitos e as políticas sociais;
●● Reverter a lógica de favorecimento ao mercado setorial da saúde, que desde 1968 vem
recebendo benefícios por meio da renúncia fiscal, e inverter o atual fluxo financeiro
do público para o privado, altamente favorável ao setor privado;
●● Resolver, de forma definitiva e permanente, o problema do financiamento sustentável
e suficiente para o SUS;
●● Ampliar a consciência sanitária acerca do direito universal à saúde na sociedade
brasileira, mudando a avaliação que a classe média e os governantes têm sobre o
SUS. Para esses setores, o SUS é visto como sistema de baixa qualidade, destinado
aos pobres;
●● Realizar mudanças radicais na regulação do setor privado, garantindo a preservação
dos interesses públicos;
●● Acabar com os subsídios e a renúncia fiscal, que estão a serviço do mercado privado
de saúde, especialmente dos planos, cada dia mais vinculados ao capital financeiro
internacionalizado;
●● Promover o desenvolvimento científico e tecnológico da saúde, de modo a aumentar
a efetividade e a qualidade das ações e serviços do SUS, melhorando sua eficácia, de
modo a preservar a qualidade a menores custos;
●● Ampliar a governabilidade do Estado e do setor público de saúde sobre o setor
privado para muito além das atribuições de regulação da Agência Nacional de Saúde
(ANS), no cumprimento das bases preconizadas pela Constituição, que define que o
Sistema Nacional de Saúde é ÚNICO.
O SUS precisa de mais recursos para garantir qualidade, ampliar acesso, garantir equipes
de profissionais e insumos adequados. Precisa de mais recursos, inclusive, para as políticas
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derivadas da Lei do ‘Mais Médicos’, que, além de assegurar a oferta desses profissionais em
todo o País, propõe inovações na formação, capacitação e na regulação do seu trabalho.
Até hoje, apesar dos 25 anos decorridos desde a criação do SUS, a distribuição dos
recursos humanos continua muito desigual, o que não só dificulta e encarece o acesso da
população como inibe a fixação de médicos e demais profissionais no interior do País.
Sem atenção básica resolutiva, equipes de profissionais bem distribuídas pelas regiões e
retaguarda de hospitais e policlínicas em todo o País em proporção adequada à população
de cada território, não há como assegurar acesso equânime da população aos serviços de
cuidado integral.
A iniciativa governamental do ‘Mais Médicos’ tocou em pontos fundamentais sobre os
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recursos humanos essenciais para a garantia do direito de acesso à saúde da população, que
não requer só médicos, mas o conjunto dos profissionais que produzem o cuidado com a
saúde. Sob tal perspectiva, é necessário ampliar essa política para as demais profissões de
saúde, e sua implantação exige um melhor direcionamento, além da criação de pactuação
entre os profissionais do setor e a sociedade. Nesse sentido, não basta ampliar o número
de médicos formados e das vagas de residência. É preciso que o Estado determine e
assuma a regulação sobre os números necessários de cada especialidade e em cada
região do País, de acordo com as necessidades da população. Isso implica maior controle
sobre as residências médicas, que ainda são controladas pelas corporações médicas, nem
sempre comprometidas com os interesses públicos. Para compreender esse cenário,
basta dizer que, na Comissão Nacional de Residência Médica, há sete representantes
dos médicos para apenas três do SUS. É inadmissível que a maioria das novas vagas
para cursos de medicina sejam ofertadas por universidades privadas. O momento exige
o compromisso e a flexibilização das universidades públicas, de forma a ampliar as vagas
para as profissões de saúde e incorporar as mudanças curriculares previstas e necessárias.
É o ensino público, operado por recursos públicos, que garantirá a formação dos novos
profissionais que o SUS e o povo necessitam.
O Programa Mais Médicos precisa ter relação estreita com a organização de redes de
serviços de saúde do SUS. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais
devem assumir o desafio republicano de retomada e consolidação do sistema único. Essa
diretriz constitucional deve se sobrepor às relações interfederativas, nem sempre pautadas
pelos interesses públicos do direito à saúde. Para isso, deverão ser criados novos arranjos
cooperativos e solidários nas regiões garantindo acesso e cobertura universais de atenção
integral. Serviços de saúde, muitas vezes, exigem investimentos elevados em tecnologia
que só se justificam se forem destinados a grupos de milhares de pessoas. Sendo assim,
sua distribuição pelo território requer planejamento e investimento adequados.
O planejamento e o investimento em recursos de saúde estão entre as razões preponderantes
para a defesa de um sistema público para todos. Só o Estado irá alocar recursos em áreas
e pessoas que não interessam ao setor privado. O mercado tende a oferecer serviços de
forma concentrada, voltado para a maior rentabilidade e lucratividade.
É preocupante a tendência atual de fortalecimento de formas de gestão privada no SUS,
como as Organizações Sociais e Empresas Públicas de direito privado, que assumem
os mesmos critérios e razões de funcionamento do setor privado. Essas alternativas
de gestão operadas com recursos públicos atuam distanciadas das lógicas e interesses
coletivos e públicos, descomprometidas com a oferta de serviços de acordo com o que a
população necessita.
A adoção preferencial de formas de gestão privadas no setor de saúde implica a
desvalorização e um verdadeiro desmonte da capacidade do Estado de gerir o sistema e
os serviços de saúde. A terceirização crescente da gestão está sendo acompanhada pela
terceirização da própria inteligência do sistema de saúde. Cada vez mais, contratam-se
no setor privado funções essenciais para o interesse público na saúde, como os sistemas
de informática, fundamentais para seu funcionamento. Órgãos como o Departamento de
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Informática do SUS (Datasus) vêm definhando, sem renovação de seus quadros e sem
recursos financeiros, enquanto se contrata do setor privado o desenvolvimento de sistemas
de interesse central para o SUS. Se continuar assim, o Estado não reterá sequer capacidade
de dispor e controlar informações vitais, correndo o risco de perder o conhecimento e a
inteligência indispensáveis para fazer o sistema público de saúde funcionar.
A capacidade de gestão do Estado depende, também, de sistemas de inteligência
desenvolvidos e controlados pelo setor público. É temerário entregar essa capacidade a
empresas que não têm espírito público nem oferecem garantia de qualidade e continuidade
para os sistemas de informação.
Ano após ano, não se enfrentam os limites legais e as adversidades conjunturais dos gestores
da saúde. Enquanto, acriticamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal segue celebrada como
medida disciplinadora dos gastos públicos, cresce no País outra face cruel do desmonte da
capacidade do Estado de gerir o sistema de saúde, na ênfase crescente de órgãos de controle
que atuam por meio dos aspectos estritos de controle propriamente dito, em detrimento da
função de avaliação e do impacto nos benefícios para a saúde. Essa ênfase vem elevando o
número de processos jurídicos contra alguns gestores, não por conta de corrupção ou do
não alcance de resultados positivos para a população, mas devido às firulas burocráticas
interpretadas sem observância das urgentes necessidades em saúde da população. Esse
confronto de éticas no campo da saúde tem levado aos tribunais pessoas importantes e
comprometidas com a história do SUS, que desempenharam papel fundamental na
sua criação e na sua gestão e que vêm sendo processadas de forma indiscriminada por
julgamentos pautados por dados burocráticos, como datas e carimbos, sem qualquer
consideração com os resultados sanitários positivos alcançados para a população, sendo
jogadas no mesmo saco dos corruptos, num movimento que confunde a sede da população
de ver julgados os maus e corruptos gestores com os gestores que se comprometem e
esforçam para atender à saúde da população.
Os conselhos e conferências, bases instituídas da democracia participativa na saúde,
constituem uma notável experiência brasileira. Entretanto, há muito a percorrer para
fazer valer a responsabilidade, coerência e o poder político dessas instâncias. Os conselhos
municipais, principal canal das demandas da saúde dos munícipes, somente cumprirão
seu papel se forem renovados com as forças sociais vivas e atuantes que lutam pelos
interesses coletivos, pela democratização da saúde. A democracia participativa poderá
ser a experiência que superará a crise política pela qual passa o Brasil.
O Cebes se posiciona de forma irrestrita em defesa do primado do interesse público como
norte de todas as políticas de saúde e da gestão pública que as sustenta. Para garantir os
interesses públicos, as instituições gestoras devem ser acompanhadas e fiscalizadas pelos
mecanismos de participação e instâncias de controle social. Entendendo que não há
como conciliar empresas lucrativas do mercado de oferta de serviços com o bem público
da saúde, devido à incompatibilidade de objetivos, o Cebes se posiciona:
Em defesa de mudança nas formas de gestão orientadas por lógicas e interesses privados.
A gestão do SUS deve preservar a valorização da capacidade de gestão pública, do Estado,
do interesse público e das políticas de cidadania orientada por valores de solidariedade;
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Pela radicalização em direção a uma democracia participativa e direta, com ampliação dos
mecanismos e formas de diálogo com a sociedade, fortalecendo conselhos e conferências
de saúde;
Em defesa do interesse público e das necessidades de saúde como orientadores do
planejamento da regionalização dos serviços de saúde, inclusive dos médicos e outros
profissionais de saúde;
A favor de gestores e trabalhadores capacitados com vínculos funcionais com o SUS
e comprometidos com a população. Um sistema tão grande e complexo como o SUS
exige gestores públicos capacitados e valorizados, carreiras públicas atraentes e condições
dignas de trabalho.
Para avançar e consolidar a democracia, será necessário enfrentar as forças conservadoras
existentes no interior do Estado – governo e sociedade – e construir nova hegemonia em
defesa dos direitos sociais universais, de mais equidade social e de liberdades democráticas.
A legalização do aborto, cujo debate no cenário político foi iniciado na década de 80 e
avançou nos anos 1990, vem sendo protelada por barramento de forças conservadoras
antidemocráticas que impõem ao conjunto da sociedade suas crenças e valores. São
perversas as consequências para a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, pois
a ilegalidade do aborto induz à sua prática clandestina, gerando o aborto inseguro e
agravando a condição de saúde das mulheres brasileiras, além de encarecerem o sistema
de saúde que recebe suas graves intercorrências e sequelas.
No mesmo sentido, a democracia brasileira é ofendida no tratamento das drogas.
A criminalização das drogas é defendida, sobretudo, pelas forças conservadoras da
sociedade brasileira, as mesmas que defendem os interesses privados em detrimento do
que é coletivo. O uso de drogas e álcool deve ser tratado como uma questão de liberdade
do indivíduo. Enquanto o álcool é vendido livremente, seu consumo, incentivado, e o
alcoolismo pouco tratado pela mídia como questão importante, os entorpecentes e outras
drogas psicoativas permanecem ilícitos. O mercado clandestino das drogas continua
enriquecendo, lavando dinheiro e infiltrando seu poder nos Poderes do Estado.
O consumo de álcool e tabaco, assim como o uso de droga, são práticas danosas à saúde.
Somente com a descriminalização e a regulamentação do consumo de entorpecentes o
Estado terá um maior controle sobre essa prática, podendo criar políticas preventivas mais
eficazes: fiscalizar a origem e o destino dos produtos, estabelecer quantidades de consumo
por pessoa, além de ampliar a arrecadação fiscal. Por outro lado, a criminalização representa
a manutenção do poder do narcotráfico, maior incidência das práticas de lavagem de
dinheiro, cooptação das crianças e adolescentes ao sistema ilícito de compra e venda,
violência e demais problemas que aumentam os gastos com saúde e segurança pública.
É inadmissível que a mídia, a serviço dos interesses desses grupos, prossiga formando
opiniões e tratando qualquer forma de uso de droga como vício, inadequadamente
associado à falta de caráter do indivíduo-usuário. E, pior, sem qualificar e associar o
problema das drogas junto com o do álcool. A internação forçada, que está na pauta dos
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grupos conservadores e cumpre interesses particulares, além de aumentar os níveis de
ansiedade e angústia do indivíduo, tem se mostrado ineficaz.
Recente pesquisa do Programa de Orientação e Assistência a Dependentes da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) mostrou que 98% dos pacientes que são
internados compulsoriamente voltam a utilizar drogas após o fim do tratamento. Os
recursos investidos no tratamento de usuários internados compulsoriamente devem ser
realocados em medidas preventivas e de atenção ao usuário, como fortalecimento dos
Centros de Atendimento Psicossocial.
O racismo e todas as práticas da discriminação e incitação ao preconceito por orientação
sexual, religião e outras, devem ser criminalizadas. Um ambiente democrático exige o
combate à violência e à impunidade, a ações que visem à não descriminação, garantindo
os direitos humanos. Os direitos à saúde, educação, segurança, trabalho e paz social, bem
como os demais direitos, devem ser garantidos a toda a população de forma igualitária,
incluindo, particularmente, os grupos mais vulneráveis, as populações em situação de rua,
negros e LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).
A democracia popular clama pelas reformas urbana e agrária, que devem ser aprofundadas
para garantir direitos sociais e maior justiça social. Para isso, será necessário enfrentar
o capital organizado nas cidades e nos campos, cujos interesses são manter o poder.
Reforma Agrária, preservação do meio ambiente, segurança no trabalho e combate
aos agrotóxicos e todas as reformas urbanas para reduzir desigualdades e melhorar a
qualidade de vida são mudanças nos padrões da determinação social da saúde e constam
da pauta da reforma sanitária brasileira. O Estado deve garantir a redistribuição justa das
terras, bem como adotar medidas que permitam a sustentabilidade dos campesinos em
suas terras com dignidade e paz social. A soberania alimentar depende de espaços de
cultivo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos e sem transgênicos.
O estopim das manifestações de 2013 foi o aumento dos preços dos transportes urbanos
em relação à baixa qualidade dos serviços.
O problema dos transportes urbanos é bastante representativo no que diz respeito ao
descaso dos representantes políticos com os interesses coletivos, priorizando os interesses
privados daqueles que financiam as campanhas eleitorais. A liberdade de locomoção é um
direito básico e, dada a incontestável necessidade de locomoção nos centros urbanos, deve
ser garantida de maneira eficaz e livre. Um sistema de transporte de qualidade tem impacto
direto sobre a saúde da população, reduzindo sensivelmente os níveis de cansaço e stress.
Nesse sentido, é importante, também, priorizar o uso de sistemas coletivos e alternativos de
transporte com o intuito de diminuir os engarrafamentos e a emissão de poluentes.
O Cebes se junta a todos os movimentos populares por mais democracia, direitos,
qualidade de vida, saúde e equidade e justiça social, do campo e das cidades:
●● Pelos direitos reprodutivos e legalização do aborto. Por valores democráticos que
garantam que as mulheres tenham o direito pleno à autodeterminação dos seus
corpos com o respaldo e a assistência do SUS;

Posicionamentos Políticos por Direitos

279

●● Pela descriminalização das drogas para maior controle do Estado e eficiência das
ações de saúde;
●● Pelo fim da internação compulsória de usuários de drogas e fortalecimento das
políticas preventivas e redes de atenção integradas;
●● Pelo combate intransigente ao racismo, à homofobia, à lesbofobia e à transfobia;
●● Consolidar a reforma agrária, garantindo a paz e a justiça no campo;
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●● Garantir um sistema de transporte urbano de qualidade e gratuito.
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POR QUE DEFENDER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE?
2014
DIFERENÇAS ENTRE DIREITO UNIVERSAL E COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE
Direito universal à saúde diz respeito à possibilidade de todos os brasileiros – homens e
mulheres, de todas as classes sociais – serem cuidados pelos serviços de saúde públicos.
Gozar desse direito é uma condição de cidadania, diferentemente quando se paga por
saúde e, nesse caso, o individuo passa a ser um consumidor.
É uma bandeira dos movimentos sociais desde os anos 1970. O Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) nasceu dessas lutas, em julho de 1976. O direito universal
à saúde pressupõe:
●● que todos os grupos com demandas ou necessidades de saúde específicas sejam
tratados adequadamente, ou seja, que haja equidade;
●● que todas as necessidades de cada um, nas distintas fases de vida ou situação
de saúde, tenham atendimento e sejam resolvidas. E a isso chamamos de
“integralidade”.
O direito ao acesso, ou seja, o direito de ser atendido em todos os tipos de
serviços de saúde, independentemente da capacidade de pagamento, é um
direito conquistado no Brasil.
Na transição para a democracia, a sociedade impulsionou o País por meio
dos movimentos das Diretas Já! Logo depois, em 1986, a VIII Conferência
Nacional de Saúde constituiu um passo decisivo para o reconhecimento
do direito de todos à saúde, conferindo força política às propostas do
Movimento da Reforma Sanitária. Saúde passou a ser associada a condições
de vida decorrentes de diversas políticas sociais e econômicas – moradia,
alimentação, trabalho, educação, lazer etc. – e não apenas ao setor
específico de saúde. O setor de saúde passa a contar com um sistema de
atendimento para todo o País, que é o Sistema Único de Saúde (SUS).
Nossa Constituição definiu também que a saúde não deveria estar
isolada, mas inserida no Sistema de Seguridade Social. Esse conceito
que foi adotado confere importância à tranquilidade e segurança que
cada cidadão deve ter para levar suas vidas nas necessidades de saúde
e momentos de doença. Cria o compromisso e a solidariedade da
sociedade com o bem estar do conjunto da população.
A construção da democracia se articula diretamente com a cidadania.
Entre tantos direitos sociais, a Constituição Federal de 1988
consagrou ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’ (art. 196).
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Mas o Estado brasileiro sempre teve diferentes interesses no seu interior. No momento
da Assembleia Constituinte foi forte a influência de setores conservadores articulados no
chamado ‘Centrão’, que tensionaram e conseguiram manter seus interesses particulares,
barrando avanços no cenário nacional.
Na saúde, embora conquistado o direito universal, na Constituição Federal, surgiu a primeira
contradição ao permitir que continuasse ‘iniciativa privada’ (art. 199 da Constituição
Federal), mantendo a possibilidade para a comercialização da doença, garantindo que o
mercado tomasse conta da saúde para permitir o lucro de alguns e impedir o direito de
todos. Essas forças políticas não desapareceram, ao contrário, estão cada vez mais fortes
e presentes no interior da sociedade e dos poderes, tanto no Legislativo, no Executivo
como no Judiciário.
O SUS vem sobrevivendo e acumulando muitas vitórias mas é continuamente boicotado
e ameaçado. Por meio do SUS reduzimos a mortalidade infantil, ampliamos os anos
de vida das pessoas, controlamos doenças crônicas, melhoramos o padrão de saúde
nacional e muito mais. Hoje o SUS existe em todo o território nacional representando
um enorme avanço apesar dos diversos problemas inerentes ao pouco tempo que teve
para se consolidar e ao baixo financiamento que ainda persiste. Mas nada disso ocorre à
toa.
Os interesses de destruição do projeto do SUS como sistema universal, integral e de
qualidade estão fortemente presentes e pretendem fazer do SUS um sistema de baixa
qualidade, destinado apenas aos que não podem pagar e que não darão lucro aos
mercados da saúde.
O SUS vem enfrentando uma competição desigual com o setor privado de saúde, o qual
conta com subsídios fiscais e com recursos públicos para comprar seus serviços e para
investimentos. Essa competição do setor privado com o SUS ganhou e ganhará ainda
mais força com o surgimento de uma proposta enganosa, que vem tomando espaço
crescente em diversos países, cujo titulo maliciosamente escolhido é ‘Cobertura Universal
de Saúde’. Por trás desse slogan enganoso se esconde, na verdade, um modelo de sistema
de saúde liberal baseado na defesa do lucro das empresas privadas e do mercado, em
prejuízo do direito de todos à saúde.
A manutenção da saúde como um negócio que visa lucro garantiu a expansão do setor
privado de saúde brasileiro, hoje um dos maiores e mais poderosos do mundo, que atua
impondo dificuldades para barrar o direito universal à saúde, que precisa ser consolidado
por meio do SUS público, forte e eficiente.
MAS O QUE É COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE?
A proposta da Cobertura Universal de Saúde foi concebida pela Fundação Rockefeller,
além de outras fundações representantes do capital internacional, e foi acolhida pela
Organização Mundial de Saúde que é influenciada por esses interesses. Ela promete dar
acesso a todos aos serviços de saúde, mas separando os ricos dos pobres de acordo
com sua capacidade de pagamento: os mais ricos que podem pagar teriam acesso a
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um número maior de serviços, enquanto a classe média e os pobres teriam acesso a um
número menor ou básico de serviços.
Quanto mais rica a pessoa, maior a oferta de serviços privados, e quanto mais pobre,
menor a cesta de serviços cobertos, mesmo os públicos. Os pobres deixariam de ter
tratamentos mais caros para doenças como câncer, transplantes e outras, que só seriam
oferecido pelo setor privado aos ricos.
É preciso ficar atento pois, apesar de prometer cobertura universal, esse tipo de modelo
reduz o direito à saúde da população: seu verdadeiro objetivo é fortalecer o setor privado
e seu lucro na oferta de seguros e serviços de saúde.
A proposta de ‘Cobertura Universal’, além de ser perversa, rompe com a solidariedade
que sustenta a proteção social. Somente os sistemas públicos e universais como o SUS,
podem garantir saúde para todos e consolidar o direito social à saúde.
O USO DO RISCO E DO MEDO DE ADOECER NA FUNDAMENTAÇÃO
DA COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE
A fórmula da Cobertura Universal de Saúde mostra todas as suas intenções no documento
publicado pela Fundação Rockefeller ‘Mercados futuros de saúde: uma declaração da
reunião em Bellagio’. Para justificá-las, usam o tempo todo o risco e o medo natural das
pessoas de adoecerem para vender a ideia de que elas precisam da proteção do setor
privado por meio de planos e seguros de saúde. Servindo-se do medo e da insegurança
das pessoas com relação a doenças, e da ampla difamação dos sistemas públicos que estas
instituições promovem. Elas antevêem que uma parcela crescente da população estará
disposta a pagar para ter garantidos os serviços de saúde. E, naturalmente, recomendam
que o mercado deve estar pronto a atendê-las.
Exemplificando: no Brasil de hoje, com muitos problemas existentes e sabidos, todos
têm direito a todos os serviços de saúde do SUS. Mesmo contando com esse direito,
quase 50 milhões de brasileiros têm planos e seguros privados de saúde, embora todos
os 200 milhões de brasileiros tenham direito ao SUS. Se o SUS for extinto e esse projeto
da Cobertura Universal de Saúde passar a ser o nosso sistema, só aqueles 50 milhões,
que têm e continuarão a ter planos privados, terão acesso pago aos serviços de saúde, de
acordo com o que pagam. O resto da população terá uma cesta básica de serviços que
não cobrirá suas necessidades totais. Essa é a proposta de Cobertura Universal de Saúde
que não podemos aceitar.
Os seguros privados facilitados pelas empresas empregadoras amparam as pessoas
principalmente quando são jovens e menos adoecem.
Embora muitas pessoas lutem para ter acesso a planos e seguros privados de saúde, a
maior parte delas, ao se aposentar, perde os planos por não poderem pagar, porque as
mensalidades ficam mais caras para os mais velhos e a aposentadoria é menor do que o
salário da ativa.
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Na prática os trabalhadores têm acesso aos planos e seguros privados de saúde quando
menos precisam deles, e dificuldade de acesso ao ficarem idosos, exatamente quando
mais precisam deles.
Trata-se de um estelionato praticado pelo mercado privado contra os trabalhadores e
precisa ser denunciado: a pessoa paga plano a vida inteira e quando velha, o plano fica
tão caro que não pode mais pagar e aí é abandonada. Tudo que pagou não vale mais.
O SETOR PÚBLICO FINANCIA O SETOR PRIVADO DE SAÚDE
Os sucessivos governos permitem que as pessoas e as empresas descontem 100% do
que pagaram com planos, seguros e serviços privados de saúde no cálculo do imposto
de renda, desde a época da ditadura militar. Ou seja, para fortalecer o lucro do setor
privado, o governo abre mão de arrecadar recursos que poderiam financiar e fortalecer o
SUS. Esse dinheiro não arrecadado corresponde a mais de 22% de tudo o que o governo
federal gasta hoje com o SUS.
Outra maneira do governo de beneficiar o setor privado é quando contrata planos e
seguros de saúde para os funcionários públicos e seus dependentes. Os gastos do governo
federal com planos e seguros privados de saúde para este grupo equivalem a outros 5%
do orçamento do Ministério da Saúde. A manutenção disso é feita às custas de pressão
sobre o Legislativo e o Executivo pelo mercado. Abençoada pelo Judiciário.
O financiamento público a contratos de planos e seguros de saúde para funcionários
públicos também existe em muitos governos estaduais e municipais. O problema disso
é que não só reduz as despesas com a saúde pública, como passa para os funcionários
públicos uma mensagem clara de desconfiança em relação aos serviços do SUS e consagra
a discriminação do SUS como se devesse se destinar só para os mais pobres.
E o tal ressarcimento? A Lei diz que se uma pessoa que tem plano é atendida no SUS,
o plano deve pagar ao SUS o valor correspondente gasto. Isso não é feito. É preciso
debater, tomar consciência e resistir. Estão em disputa projetos políticos distintos para a
nossa saúde, percebeu? A população que paga planos está gastando muito e sabe que na
hora em que precisa não tem garantidos serviços bons, nem é tratada com a dignidade
que o ser humano merece, especialmente na doença.
Cada vez é mais necessário que toda a sociedade brasileira defenda intransigentemente
o direito à saúde, e para isso deve exigir a melhoria e a consolidação do SUS. Assim, é
fundamental atentar às propostas dos partidos e forças políticas nos momentos eleitorais,
e também no curso dos respectivos mandatos, quando eleitos. Isso faz parte de nossas
tarefas de cidadania e de prática da democracia participativa por um país melhor.
São muitos os momentos e as chances de expressão de nossos desejos, ação e força política
coletiva. Podemos nos mobilizar por saúde junto aos conselhos, conferências, ouvidorias
e todos os espaços existentes para conversar e negociar com os governos. Manifestar para
garantir direitos é legítimo e faz parte da Democracia. Não apenas os poderes executivos
devem ser pressionados. O Congresso Nacional, que formula e vota as Leis, também
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precisa de nossa vigilância e pressão. O Judiciário, idem. Os Poderes de nossa República
devem representar e atuar pelos interesses públicos, e não pelos particulares. Essa é a base
de uma mudança democrática da política que o povo brasileiro precisa.
Entendendo a força política que a mobilização da nossa sociedade em defesa do direito
à saúde pode assumir nesse contexto de luta, o Cebes propõe:
Debater e ampliar a consciência crítica sobre o direito à saúde e resistir às tentativas de
surrupiar nossos direitos conquistados;
Mobilizar toda a sociedade brasileira em defesa do direito à saúde, à melhoria e
consolidação do SUS;
Mudar a política e os processos eleitorais. Vigiar as propostas dos partidos e forças
políticas nos momentos eleitorais e nas práticas dos respectivos mandatos dos eleitos;
Impedir, a todo custo, o avanço da proposta enganosa de Cobertura Universal de Saúde
no Brasil;
Fortalecer o setor público, acabar com subsídios e benefícios ao setor privado e consolidar
o SUS público, universal e de qualidade;
Ampliar o financiamento da saúde, destinando imediatamente 10% das Receitas Brutas
da União e avançar por restabelecer o orçamento por meio do sistema de seguridade
social;
Melhorar o SUS, respeitar a necessidade do povo: por mais profissionais, mais cuidado
e mais direitos!
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O CENÁRIO DEPOIS DO GOLPE
2016
O ensaio das últimas décadas para construir novas formas de democracia, dando
outros significados à igualdade e à liberdade, está ameaçado pelo embate com as elites
econômicas e políticas que legitimam o poder do capital em nosso País.
O golpe parlamentar e judiciário ocorrido no dia 31 de agosto de 2016, que afastou
em definitivo a presidenta Dilma Rousseff da Presidência da República, marca de forma
indelével a sociedade brasileira, ameaça à democracia e deixa uma sombra espessa de
incertezas sobre as classes que vivem do trabalho e que reivindicaram, nesses anos, a
garantia de direitos sociais fundamentais.
Não se trata apenas de alternância no poder, trata-se da restauração conservadora
de um projeto político ultraneoliberal, assumidamente pró-capital, que visa
resolver os impasses da lógica compulsiva de acumulação e favorecer
os menos de 1% de super-ricos do País. A ortodoxia neoliberal
dos anos de 1990 contribuiu para transformar o Brasil em
um dos países mais desiguais do mundo, onde uma minoria
se apropria vorazmente da riqueza produzida enquanto
grandes maiorias são colocadas nos limites da sobrevivência.
Se essa equação foi amenizada na última década, por meio de
políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa mundial da fome
(FAO, 2014), os desdobramentos do golpe apontam claramente
para um retorno e ampliação das enormes desigualdades que
ainda caracterizam a 7ª maior economia do mundo.
Como tem sido indicado insistentemente, o projeto neoliberal pretende
transferir o peso da crise nacional de acumulação para os ombros dos
trabalhadores. Para isso, retoma mecanismos radicais de exclusão e de
marginalização social, materializados em propostas que reduzem direitos
(reforma da previdência e estabelecimento do teto de gastos com saúde e
educação por 20 anos), ampliam a precarização e a flexibilização das relações
de trabalho (reforma trabalhista), hipotecam o futuro das próximas gerações
(venda do pré-sal), retrocedendo e deixando à margem uma massa imensa da
população.
O argumento de que houve um crescimento exagerado dos gastos primários com
saúde (e educação) não se sustenta. O gasto público federal com saúde manteve-se
estável entre 2002 (1,66% do PIB – Produto Interno Bruto) e 2015 (1,69% do PIB),
já a participação da saúde nas despesas primárias foi reduzida, passando de 10,5% em
2002 para 8,6% em 2015 (VIEIRA; BENEVIDES, 2016).
Portanto, o grande responsável pelo desequilíbrio das contas públicas não foi e não são
as políticas sociais, mas a dívida pública, nunca auditada, que em 2015 consumiu 42,43%
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do Orçamento Geral da União para o pagamento de juros e amortizações, ao passo que
para a saúde foi destinado 4,4% desse orçamento (FATTORELLI; ÁVILA; COLARES,
2016).
Se de fato se pretende equilibrar as contas públicas, não será reduzindo os ínfimos 4,4%
do orçamento federal investidos em saúde que, como dissemos, correspondem a apenas
1,69% do PIB, mas interrompendo a transferência de quase metade do orçamento
federal para o setor privado, por meio de juros e amortizações. O capital especulativo e
o setor privado (supostamente credor do Estado) são os únicos que se beneficiam com a
manutenção, pelo Banco Central, dos juros básicos mais altos do mundo, neste momento
em 14,25%.
A atual conjuntura brasileira impõe ao campo dos movimentos sociais e das forças
progressistas uma ação contundente diante desse projeto e da ameaça da instauração de
formas autoritárias de exercício da política. Tentação aberta no cenário internacional em
que se observa o renascimento de movimentos conservadores na Europa e nos EUA.
O que está em jogo não afeta apenas as nossas aspirações por uma sociedade mais justa,
mas os ensaios latino-americanos colocados em prática aqui e em vários países da região
nesse início de século. São contra esses ensaios que as elites conservadoras (apoiadas
pelos monopólios da indústria transnacionalizada da mídia que controlam a formação da
opinião pública) investem cotidianamente. E o fazem, aqui, combatendo as realizações
dos princípios e valores definidos na Constituição Federal de 1988, os quais expressam o
consenso democrático estabelecido com o fim do regime militar.
Se por um lado, contudo, a atual crise indica o retorno do neoliberalismo (ainda mais
agressivo do que foi nos anos 1990), por outro, aponta para possibilidades de retomada
do protagonismo dos movimentos sociais que caracterizaram os anos de 1970 e
1980 como anos de luta pela redemocratização e pela ampliação de direitos sociais.
Naquele momento, na contramão da conjuntura internacional que colocava em cheque
o estado de bem-estar social (lembremos de Margaret Tacher na Inglaterra, Helmut
Kohl na Alemanha e Ronald Reagen nos EUA), os constituintes, impulsionados pelos
movimentos sociais, inscreveram na letra da Lei, por exemplo, a saúde como direito
de todos e dever do Estado. Agora, também em uma conjuntura internacional adversa,
cabe aos movimentos sociais construir um projeto de nação que confirme as conquistas
inscritas na Constituição, no qual caibam todos os brasileiros.
O projeto civilizatório que o Brasil merece e deseja é incompatível com os interesses
de uma sociedade de mercado total, própria do capital financeiro, especulativo e
improdutivo. Será construído a muitas mãos, braços, mentes e corações em um processo
de radicalização da democracia.
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Foto: Opas/OMS

A enfermagem é parceira do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) desde o
movimento sanitarista que culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Seguimos juntos na missão de construir e aperfeiçoar, dia a dia, o SUS, conquista
democrática do povo brasileiro. Em um momento em que esta conquista se vê ameaçada
pelo subfinanciamento, pelas terceirizações e pelo desmonte intencional de estruturas,
o Cebes tem um papel fundamental na formulação de propostas e na vigília em defesa
da saúde pública, gratuita e universal.
Manoel Neri – Presidente do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) – Gestão 2015-2018
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NÚCLEOS DO CEBES
Um núcleo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é um coletivo de pessoas
que se identificam com os princípios da Reforma Sanitária e são motivadas a militar
pela democratização da saúde. Cada núcleo constitui um espaço plural de encontro do
conhecimento científico com a análise política, o que permite transformar o saber em
propostas estratégicas de intervenção na realidade.
Dentre os objetivos dos núcleos do Cebes estão a mudança radical do modelo de atenção
à saúde; o aumento da cobertura e da resolubilidade; a intensificação da participação
e do controle social; o estabelecimento de responsabilidades sanitárias e direitos dos
usuários; o rompimento do insulamento do setor saúde; a formação e a valorização
dos trabalhadores da saúde; o aprofundamento do modelo de gestão; o aumento da
transparência e do controle dos gastos; a ampliação da capacidade de regulação do
Estado e a superação da insegurança e do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde
(SUS).
A Diretoria do Cebes tem se esforçado em reativar a rede de núcleos regionais, contatando
membros atuais e antigos, para que possam contribuir com a retomada dos debates
sobre os rumos da Reforma Sanitária. A renovação institucional e a inovação gerencial
para democratização da saúde fazem parte de um projeto que necessita de mobilização
constante. Dessa forma, a entidade pretende exercer a crítica como instrumento de
reflexão e ação na defesa de uma ética pública.
As diretrizes expressas na Plataforma Política para a Diretoria Nacional do Cebes devem
ser discutidas por aqueles grupos que pretendem organizar novos núcleos e que se
comprometam a levar adiante essas propostas. Além de comunicar ao Cebes nacional a
formação de um novo núcleo e solicitar o envio de materiais e subsídios, espera-se que
os grupos promovam a discussão permanente das políticas de saúde em sua região. A
produção e atividades dos núcleos devem ser encaminhadas à assessoria de comunicação
da entidade para que possam ser divulgadas. Também é esperado o empenho dos núcleos
na campanha de novas filiações e no envio de artigos para a revista ‘Saúde em Debate’ e
para o Portal do Cebes. É importante que haja o registro das reuniões em ata.
Os núcleos criados até agora foram constituídos a partir de processos bastante singulares.
É comum que um núcleo se organize a partir da articulação e organização de grupos que
já existem e militam pela saúde. Ora se aglutinando a partir de espaços acadêmicos, ora
em decorrência de movimentos sociais. O que os une é a identificação com os princípios
da Reforma Sanitária e o estatuto do Cebes. Segundo o qual, cabe a cada núcleo definir a
sua própria organização. Contanto que as normas específicas de funcionamento, incluindo
os mecanismos financeiros e programáticos, sejam acordados com a Diretoria Nacional e
registrados em ata. É aconselhável que haja uma divisão pré-definida de tarefas. Alguns têm
diretoria, outros não. Uma grande parte se organiza também virtualmente, criando grupos
de e-mails, blogs, e usando mídias sociais como o Facebook. O papel da Diretoria é apoiá-los
em suas atividades e incluí-los agendas e pautas nacionais. Aos núcleos é ainda reservado
espaço de destaque para divulgação de suas atividades e militância nos estados.
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É esperado que o núcleo estimule as pessoas a se associarem, mas não há tal exigência.
Uma maneira prática de conhecer a entidade é através do seu portal, onde são encontrados
documentos e o histórico de luta da instituição, ou através de seus membros. No link
‘Cebes no Brasil’ há e-mails institucionais reservados para cada um dos núcleos.

Os mais jovens sabem da importância do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes) nos períodos recentes e, especialmente, na resistência política, em curso,
contra o processo de destruição do Estado Social por um governo sem a legitimidade
do mandato popular. Gostaria de voltar ao tempo, para lembrar que a história do Cebes
praticamente se confunde com a história do Sistema único de Saúde (SUS). Desde
1976 o Cebes cumpriu importante papel no âmbito do chamado Movimento Sanitarista
Brasileiro, cujas origens remontam aos primeiros anos da ditadura militar, que reuniu
amplo leque de forças e atores sociais progressistas, incluindo, além dos profissionais
da área médica, os sindicatos, o Parlamento e as universidades. Nessa época, o Cebes
teve papel relevante no campo político e ideológico, sobretudo através da revista
‘Saúde em Debate’, da organização de coletâneas de livros e da promoção de eventos e
debates públicos. Esses eventos expressavam a crítica do modelo ‘médico assistencial
privatista’ adotado pela ditadura militar, denunciavam o precário quadro de saúde da
população e formulavam políticas alternativas. Dentre tantas contribuições relevantes,
gostaria de destacar o I Simpósio Nacional de Políticas de Saúde, promovido pela
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, em 1979. Um dos seus pontos altos
foi a divulgação do documento ‘A questão democrática na área da saúde’ apresentado
pela direção nacional do Cebes, que teve como origem uma proposta preliminar
preparada por Hésio Cordeiro, José Luiz Fiori e Reinaldo Guimarães, nascente no
espaço acadêmico do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro. A importância real e simbólica deste texto decorreu da “precedência
histórica no lançamento do projeto do Sistema Único de Saúde”, assinala o saudoso
médico sanitarista Eleutério Rodriguez Neto. De fato, com oito anos de antecedência,
o documento do Cebes delineia os contornos do que viria a ser o novo paradigma de
intervenção estatal na saúde, consagrado pela nova Constituição. Essa contribuição
foi uma das mais importantes referências para a consagração do SUS na Carta de 1988.
Vida longa ao Cebes e ao SUS!
Eduardo Fagnani – Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Coordenador da Rede Plataforma Política Social
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O PAPEL DOS NÚCLEOS REGIONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEBES
DANIELA CARVALHO SOPHIA
Os núcleos regionais do Cebes têm um importante papel na divulgação das atividades
da entidade e da revista ‘Saúde em Debate’. Atualmente, estão em funcionamento o total
de 24 espalhados por todas as regiões do País. Hoje, cada núcleo em funcionamento se
constitui em um espaço plural de encontro do conhecimento científico com a análise
política que permite transformar o saber em propostas estratégicas de intervenção
na realidade. Possuem os seguintes objetivos: romper o insulamento do setor saúde;
estabelecer responsabilidades sanitárias e direitos dos cidadãos usuários; intensificar
a participação e controle social; aumentar a cobertura e a resolutibilidade; mudar
radicalmente o modelo de atenção à saúde; formar e valorizar os trabalhadores da saúde;
Aprofundar o modelo de gestão; aumentar a transparência e controle dos gastos; ampliar
a capacidade de regulação do Estado; e, superar a insegurança e o sub-financiamento.
Os primeiros núcleos foram criados em 1977 nos estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia,
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São
Paulo. Destacam-se nesse período o trabalho realizado nos estados de Minas Gerais - com
núcleos em Ponte Nova, Montes Claros e Belo Horizonte - e São Paulo - com núcleo na
cidade de Campinas. Concomitantemente, a Diretoria Nacional formou a comissão de
vendas e contatos, composta por membros do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes), quando a comunicação com os estes espaços passou a realizar-se de forma mais
regular e sistemática. A circulação e a venda da revista foram feitas nesses locais, que
passaram a assumir a função de centros de divulgação das atividades da entidade e de
distribuição das revistas nas regiões.
Na primeira assembleia do Centro, realizada em 1977, foi aprovada a linha de orientação
do trabalho dos núcleos: estes teriam por essência a função “[...] de procurar unir as lutas
desenvolvidas no setor por melhores condições de saúde da população às lutas pela
democratização geral da nação, e a conquista das liberdades democráticas [...]” (CEBES,
1978, p. 6).
Durante os primeiros anos, eles funcionavam, na maior parte dos lugares, na casa dos
próprios coordenadores, e tinham como função organizar as atividades de interesse do
Cebes, divulgar o periódico e angariar sócios para a entidade. Em 1978, a ‘Saúde em
Debate’ já estampava em sua contracapa 26 núcleos regionais espalhados por 14 estados
e o Distrito Federal; em 1981, eram 28 núcleos em 21 estados e no Distrito Federal. No
início de 1980, registra-se a existência de 32 núcleos regionais em funcionamento por
todas as regiões do País.
Naquele momento, os núcleos foram assumindo a função de promover as atividades
do Centro e eram distribuidores das revistas e livros editados pela entidade, assumindo
caráter cada vez mais estratégico de captação de recursos. A importância dada aos
núcleos regionais aparecem no relatório do Cebes de 1980. No documento, figura como
atividade da Diretoria Nacional realizar viagens para assessorar os núcleos, considerada
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tarefa de ‘mais alta importância entre as atribuições da Diretoria Nacional’. Naquele ano,
foram registradas idas de diretores aos núcleos de São Paulo, Brasília, Vitória, Natal e
Belo Horizonte.
Como rotina de trabalho, o Cebes organizava comissões para discussão de temas e
assuntos específicos. As comissões tinham como proposta promover a articulação
entre os membros do Cebes e demais entidades representantes em torno de propostas
concernentes às frentes de atuação do Cebes definidas em assembleia no período, que
eram as seguintes: saúde ocupacional, saúde comunitária, política populacional, saúde
mental e formação de recursos humanos, temas que – diga-se de passagem – também
serão amplamente abordados na revista ‘Saúde em Debate’.
A criação das comissões surgiu como proposta pelos membros do Cebes do Núcleo
do Rio de Janeiro perante o crescente número de participantes e como forma concreta
e específica de direcionar os trabalhos para a atuação do Cebes junto à sociedade.
Elas visavam propor e levar adiante um projeto ou postura em relação a propostas
alternativas de política do setor; contribuir para organizar o trabalho do Cebes através do
desenvolvimento de sua linha política; propor ou desenvolver temas ou atividades externas
como cursos, palestras, encontros e simpósios; e participar das lutas gerais dos setores.
A proposta de organização do trabalho por comissões, cujas reuniões eram realizadas
semanalmente, dedicadas ao estudo de áreas mais específicas, permitiu ao Cebes começar
a desenvolver uma produção interna deixando, com isso, de ser apenas um instrumento
de divulgação de conhecimentos. Ao mesmo tempo, a participação nas comissões
aumentou as alternativas de participação dos associados que vinham desempenhando
tarefas burocráticas. As comissões, que passaram a atrair novos quadros para a entidade,
contribuíram para a articulação do Centro com outras instituições como sindicatos, igrejas
e associações de moradores. Elas reuniam, além de membros do Centro, especialistas
sobre o tema. Algumas nunca chegaram a ser criadas – como a de Recursos Humanos
– e outras não conseguiram manter uma rotina de atividades – como a de Saúde Mental
– mas as comissões de Saúde Ocupacional e de Saúde do Trabalhador conseguiram
manter uma rotina de funcionamento e reunir um número razoável de participantes. Elas
foram incorporadas também na rotina de trabalho dos núcleos regionais. O Núcleo do
Cebes da Bahia registra em relatório que durante os meses de janeiro e fevereiro de 1980
foram retomados os debates locais com a criação da comissão pró-reativação que tinha
como objetivo reorganizar a administração da entidade visando o aumento do número
de associados. A partir dos trabalhos realizados pelo grupo baiano, organizou-se ainda
a comissão de política de saúde, saúde comunitária, saúde e trabalho, hemoterapia e
controle de natalidade. Todas estas – diga-se de passagem – passaram a incorporar os
debates propostos pela Diretoria Nacional.
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NÚCLEO DE BELO HORIZONTE, MG
Desde o início histórico da criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) sua
importância tem se mostrado cada vez mais evidente no contexto político sanitário do País.
O Cebes, assim como outros movimentos sociais, tem uma grande importância na defesa
pela democracia e direito à saúde, ainda mais em um cenário político tão controverso
como o atual, no qual observamos ações no sentido de promover autoritarismos e retirada
de direitos básicos, como a saúde.
Assim, o Cebes tem um papel estratégico nesse contexto, tanto na perspectiva de um
espaço que acumula discussões em defesa da saúde e democracia há décadas, assim
como de um mobilizador e apoiador de atores sociais, dentro e em consonância com
suas bandeiras.
O Núcleo do Cebes é uma instância descentralizada, em diferentes cidades, em cada
estado do País, que corrobora com as diretrizes nacionais e insere no seu contexto local
atividades que possam reafirmar a democracia e saúde pública do País. É constituída por
diversos membros da academia, comunidade e profissionais que queiram participar.
Tem como papel norteador a mobilização, nos mais diversos formatos, para a discussão
e intervenção de práticas de saúde pública, direta e indiretamente.
O núcleo do qual participamos vem se esforçando por mobilizar um coletivo, o mais
plural possível, que tenha como base pautas em defesa da democracia e da saúde como
direito, assim como as outras lutas nacionais, além de atividades que permeiem as lutas
locais do município. Temos explorado metodologias de participação e envolvimento que
buscam constituir espaços mais abertos e acolhedores, mas também firmes e coesos com
as propostas nacionais, ao mesmo tempo críticos e reflexivos do processo sanitário que
estamos vivenciando.
Cada local tem sua singularidade e possibilita diferentes espaços de intervenção e
participação social. Em Belo Horizonte temos atuado junto à Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), além de participar/acompanhar os movimentos paralelos que
possuem a mesma vertente, como a Frente Nacional Contra Privatização, Ocupa SUS,
Liga de Saúde Coletiva/UFMG, Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde,
Frente Mineira em Defesa da Saúde Pública e Democracia, entre outros que, na medida
do possível, são apropriados pelos membros do núcleo.
Ao nosso ver, o Cebes tem acúmulo e articulação com atores sociais históricos que lhe
conferem grande legitimidade frente à luta por uma sociedade mais justa, democrática
e solidária. Entretanto, essas defesas devem se articular cada vez mais com o apoio aos
movimentos mais diversificados na luta por direitos. Neste sentido, aprofundar o debate
sobre o sistema nacional de saúde, perpassando temas como o financiamento, acesso,
igualdade e possibilidades coerentes com a realidade social, sanitária e econômicofinanceira do Estado, é um dos caminhos em que o Cebes tem grande atuação, sendo
estratégico nas discussões com as quais estamos nos deparando no cenário atual.

Os Núcleos do Cebes: A Importância da Luta Local

305

Ressalte-se que tais aprofundamentos não excluem novos caminhos que garantam
ao cidadão o direito à saúde (em seu conceito ampliado). Caminhos que incluem
discussões necessárias abrangendo desde a construção dos sujeitos sociais e seus gêneros,
desenvolvimento sustentável e solidário, entre outras apostas progressistas no campo das
defesas por uma sociedade mais justa e igualitária.

Um país é um acidente geográfico-político, um pedaço de terra onde povos convivem,
com uma língua e uma cultura comuns. Uma nação é um constructo sócio-políticojurídico e cultural. Implica em uma sociedade que, de forma ativa, busca objetivos
comuns, convive com finalidades compartilhadas. Uma nação tem projetos, tem em
seu horizonte uma evolução desejada por uma parte significativa de sua população.
Tem esperanças, sonhos, luta mantendo-se íntegra na diversidade. Na construção
de uma nação há prioridades relacionadas com a possibilidade de se manter como
sociedade. Educação, saúde, segurança, justiça social, habitação, lazer, são alguns
dos elementos prioritários para que a nação avance suas concepções de valores,
exerça seu papel histórico em meio a outras nações. Uma nação deve buscar a saúde
de seu povo através de políticas públicas, da formação de hábitos e de um conjunto de
ações que aumentam o conhecimento sobre a saúde e o desejo de ser saudável. Para
isso, deverá ter instituições sólidas voltadas para estes fins. Na construção da nação
brasileira o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é, certamente, uma dessas
instituições. Desde sua fundação, nos anos setenta do século XX, exerce um papel
fundamental na luta por uma nação mais justa, difundindo, desde seus primórdios,
a compreensão de que saúde é muito mais do que um conjunto de serviços voltados
para minorar os problemas trazidos pelas doenças. Seu pioneirismo não se limitou,
jamais, à luta política, ou à produção isolada de conhecimento, mas à integração
destes e de outros elementos constitutivos da saúde da nação. É, desde seu início, um
iluminador do caminho para uma saúde integral, equitativa e universal. A saúde no
Brasil não teria avançado a seu atual estágio, com a construção de um sistema que,
apesar de todas as dificuldades, se mantém com o reconhecimento internacional de
um dos melhores sistemas elaborados e implementados em um país. Devemos isso
ao Cebes e muito mais. Devemos pelo exemplo de liderança, de coragem, de luta em
meio à adversidade. Graças ao Cebes mantemos acesa a chama da esperança de uma
sociedade mais justa e de uma verdadeira nação.
Walter Ferreira de Oliveira – Presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental
(Abrasme)
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NÚCLEO DE CASCAVEL, PR
Os avanços ocorridos no campo da saúde, nas últimas décadas, tem o Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) como um ator importante. Mas a luta do Cebes nunca foi restrita
ao campo da saúde, sempre esteve articulada com as questões mais gerais da sociedade, entre
elas a defesa da democracia, do direito à saúde e de uma sociedade mais justa e igualitária
para todos, ou seja, o Cebes teve e tem como horizonte uma sociedade melhor. Olhando
retrospectivamente a história, observa-se que nos momentos decisivos da sociedade
brasileira o Cebes sempre se manifestou com base nesses princípios, protagonizando lutas
importantes tanto para avançar nas conquistas sociais como para impedir retrocessos.
É o caso do atual momento vivido pelo País, em que forças conservadoras atacam, sem
precedentes, direitos conquistados e maculam a jovem democracia brasileira, colocando
em risco o Sistema Único de Saúde (SUS) e o direito à saúde, consagrados na Constituição
Federal. O Cebes, com o acúmulo destes 40 anos e o reconhecimento de seu importante
papel na história recente, tem sido convocado a atuar em diversas frentes e tem respondido
com uma participação militante, revigorando o seu protagonismo histórico. Esses são
aspectos que revelam a sua importância na defesa da saúde e de valores democráticos.
Entendemos que os núcleos do Cebes são células de uma organização que, tendo
princípios e objetivos claros, busca formas de difundi-los na sociedade, por meio de
uma militância que se amplia e se renova cotidianamente. O trabalho de militância nos
núcleos do Cebes, além de descentralizar as suas ações, é espaço de formação de novos
sanitaristas, comprometidos com a defesa do SUS e do direito à saúde, entendendo que
isso é parte de uma luta maior.
O Núcleo do Cebes de Cascavel foi criado em julho de 2008 e desde então tem buscado
agregar pessoas preocupadas com o tema da saúde em seu sentido ampliado. A distância
dos centros mais dinâmicos da sociedade brasileira, quer seja em termos de economia,
cultura, produção de conhecimento ou mesmo de militância política, se revela um
dificultador de participação política que o núcleo busca superar, na medida em que
atualiza o debate e traz para o nível local/municipal as bandeiras e lutas nacionais, como
por exemplo, a luta pelo aumento do financiamento da saúde, o movimento Saúde + 10
e a luta recente contra o Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 que congela,
por 20 anos, os investimentos no campo da saúde e educação. O Conselho Municipal de
Saúde e movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
(MST), são parceiros constantes na luta pelo direito à saúde, mas a incorporação dos
profissionais da saúde nessa luta constitui importante desafio para o núcleo.
Entendemos que a criação de núcleos, em todo o território nacional, é uma importante
estratégia de luta e de disseminação dos princípios e valores defendidos historicamente
pelo Cebes, que deve ser mantida e ampliada. O enfrentamento das forças conservadoras
só terá sucesso se feita, desde baixo, pelos setores da sociedade que sofrem cotidianamente
os efeitos diretos e indiretos da exploração do trabalho tanto na cidade como no campo.
Daí a importância de estimular a criação de núcleos, também, em cidades de pequeno e
médio porte. A formação descentralizada de militantes da saúde, através dos núcleos, deve
ser reforçada.
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NÚCLEO DO ESPÍRITO SANTO
A história do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), da democracia brasileira
e do Sistema Único de Saúde (SUS) se confundem. O Cebes tem, desde sua fundação,
protagonizado papel importante e fundamental nas principais lutas pela redemocratização
do País. Desde a origem do movimento sanitário na década de setenta, tem sido um
dos principais interlocutores na relação Estado, governos e sociedade em suas várias
dimensões, para que a saúde seja efetivamente um direito da sociedade brasileira e o
Estado assuma suas responsabilidades. A revista ‘Saúde em Debate’ e outras publicações
e eventos promovidos pelo Cebes têm sido sustentáculos para a consolidação da Reforma
Sanitária brasileira e para a consolidação da democracia brasileira.
Os núcleos do Cebes representam a diversidade e complexidade do País e da saúde
coletiva. Tem sido espaço político para a realização de atividades e também para se
implementar ações em defesa do sistema público de saúde e de uma sociedade mais
fraterna, inclusiva, igualitária e democrática. O núcleo é lugar de encontro para debates
e formação de lideranças e trabalhadores e também do exercício da militância ético–
política.
O núcleo no estado funciona com momentos de pujança e refluxos. A partir de 2004, por
inciativa das docentes Rita de Cassia Duarte Lima, Elda De Azevedo Bussinger e Ethel
Leonor Maciel, foi realizado um movimento de refundação do Cebes local, em reuniões
com integrantes da academia, serviços e estudantes da área da saúde. Foram realizados
também cursos de formação promovidos pelo Cebes nacional, dentre outras atividades.
Apesar desses movimentos a manutenção do Cebes no Espírito Santo tem sido muito
difícil e não temos conseguido novas adesões que possam dar continuidade e fortalecer
o Cebes local.
O Cebes deve continuar sendo um interlocutor qualificado no campo da saúde coletiva.
Fortalecer o papel político que vem exercendo nos grandes debates sobre o SUS e outros
temas de interesse local, nacional, da América Latina e de outros cenários que contribuam
para o fortalecimento da democracia, da cidadania e da defesa da vida da população
brasileira. Um dos caminhos que deve ser adotado diz respeito ao fortalecimento e
incremento da formação de novas lideranças, ao exercício de novos protagonismos e
à ocupação dos espaços para o debate e enfrentamento das situações de retrocessos e
ameaças à democracia, à liberdade, à autonomia e à cidadania. As ameaças instaladas na
sociedade brasileira são ameaças também ao SUS e aos princípios e diretrizes que lhe
dão sustentação.
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A atuação do Cebes é extremamente importante, definidora e construtora de um paradigma
para a saúde: que não existe saúde sem a relação com o social, as condições sociais e
econômicas da população, sobretudo a nossa no Brasil. O Cebes contribuiu muito para a
introdução dessa visão na Saúde Coletiva e na Saúde Pública. Na Saúde Coletiva você olha
para as pessoas, a prática e a teoria. A Saúde Pública é como as políticas públicas respondem
a essas necessidades. O Cebes fez essa junção desses dois olhares, desses dois pensamentos
e buscou responder. Ele tem uma importância e uma responsabilidade muito grande na
construção desse campo na história da Saúde Pública e da Saúde Coletiva no Brasil.
Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma
Roussef
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NÚCLEO DE GOIÁS
O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), enquanto um dos principais movimentos
para a Reforma Sanitária no Brasil, aproxima a população dos reais entendimentos e
proposições do que deve ser um sistema de saúde universal e justo. As práticas de estudo
e o embate direto com setores neoliberais ajudaram a garantir o SUS que temos hoje de
forma democrática, aliado ao controle social e o conhecimento técnico. O Cebes foi e é
importante por fortalecer, dentro de ambientes institucionais, os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) aliados ao controle social.
Um núcleo pode ser considerado um grupo de pessoas que luta e defende os mesmos
ideais que o Cebes constrói desde a Reforma Sanitária, com práticas ainda necessárias
para a garantia do atual sistema de saúde que temos. Um núcleo tem o papel de fortalecer
o vínculo da academia com a sociedade em busca de ideologias únicas que possam pautar
de forma holística a construção e manutenção da saúde. E fomentar o debate em vários
setores da sociedade contribuindo de forma intersetorial com a defesa do SUS público e
de qualidade.
O Núcleo Goiás do Cebes tem como principal bandeira o fortalecimento do controle
social baseado na Lei nº 8.142. Além disso, desenvolve o debate acerca do SUS e
seus principais pontos de conflitos, com formação e fomento do debate em espaços
institucionais e em conjunto com outros movimentos sociais. Hoje o Cebes Núcleo Goiás
desenvolve atividades de formação, participa ativamente dos conselhos municipais e
estaduais de saúde e milita em espaços que pautam os direitos sociais.
É importante entender que o Cebes deve e precisa se opor a toda forma de política
neoliberal instalada hoje no País. E por deixar passar às claras tantos retrocessos é que
temos hoje o desmonte cada vez mais qualificado do SUS, banhado a corrupções e
injustiças sociais. O caminho adotado deve ser a garantia do SUS 100% público, com
total transparência e participação sociais aos moldes da lei orgânica de saúde. O caminho
deve ser percorrido com muita garra e persistência, principalmente nos dias de hoje.
Os retrocessos vêm de todas as partes e o Cebes tem condições suficientes para entrar
nessa briga, exigindo o respeito historicamente conquistado aliado a militantes sérios e
comprometidos com a ciência e a sociedade.
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NÚCLEO DE MACEIÓ, AL
Ao longo destes 40 anos o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), desde
sua criação ainda em anos da ditadura, sempre pautou entre suas bandeiras de luta a
democratização da saúde e da sociedade brasileira, constituindo um importante ator
social e político na luta pela Reforma Sanitária brasileira. Nas suas pautas de luta, que
iam muito além do setor saúde, também esteve envolvido na construção de um projeto
civilizatório na defesa de uma sociedade mais justa. Protagonizou, ao longo desses anos,
importantes batalhas para a garantia do direito à saúde para toda a população brasileira,
em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios. No cenário atual de
retrocessos e perdas de direitos, permanece firme aos seus ideários e lutas, reafirmando
seu compromisso social, alimentando a militância a somar forças para barrar as ameaças
que nos assombram cotidianamente, como a perda do direito universal à saúde.
Os núcleos espalhados por o todo país cumprem um papel fundamental de localmente,
nos territórios, seguir fortalecendo as bandeiras de lutas nacionais, agregando as pautas
locais, ampliando a articulação com os movimentos sociais na defesa da saúde. Também
cumpre um papel importantíssimo de colaborar para a formação de novos quadros de
militantes e lutadores, hoje mais que nunca tarefa crucial para continuarmos trilhando
batalhas na defesa do SUS e de um projeto de sociedade mais justa.
O Núcleo do Cebes Maceió/AL iniciou suas atividades com a coordenação da
professora Sonia Cavalcanti, então coordenadora do Núcleo de Saúde Pública (Nusp),
da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em janeiro de 2001. Ao longo desses anos o
Núcleo contou com a participação e colaboração de diversos atores, como estudantes de
programas da pós-graduação do Nusp, representantes dos centros acadêmicos da saúde,
militantes do Movimento Popular de Saúde e, mais recentemente, militantes da consulta
popular e do Fórum em Defesa do SUS de Alagoas.
Passamos por um momento de refluxo, quando retomamos as atividades em 2010. O
núcleo vem sempre tentando ampliar seus quadros, agregando sujeitos sensíveis e com
coragem para abraçar nossas lutas. Entre os espaços que buscamos participar e convidar
a compor o Cebes citamos: Comissão Interna de Educação Permanente em Saúde da
Ufal, cursos de capacitação dos Conselhos Municipais de Saúde de Alagoas, projetos de
educação popular, cursos de especialização, entre outros.
Fortalecer as lutas nacionais localmente é de extrema importância na tentativa de
permanecermos fortes na busca de barrar perdas de direitos, hoje mais que nunca.
Realizamos rodas de conversa com análise da conjuntura nacional e local, para formação
crítica dos militantes, e contribuímos para a construção das conferencias de saúde local
e municipais entre 2014 e 2015, articulando a pauta da defesa da saúde e contra as
privatizações.
Também foram realizadas visitas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e centros
comunitários com distribuição de material do Cebes ‘Porque defender o SUS’.
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Abraçamos a luta pelo aumento do financiamento da saúde, contra as privatizações,
contra o golpe e hoje somamos forças na luta contra a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 55, que prevê o congelamento nos investimentos da educação e saúde por 20 anos
e representa um retrocesso aos anos 90, período de ascensão do neoliberalismo e estado
mínimo, onde o quadro da desigualdade social era alarmante. Contamos com o apoio e
participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde e movimentos sociais,
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), movimento estudantil
e dos trabalhadores da saúde.
O Cebes deve seguir na tarefa de fazer novos quadros de militantes e lutadores em defesa
do SUS e por um projeto de sociedade mais justa, fomentando a ampliação e criação
de novos núcleos, em todo o Brasil. Permanecer na luta contra a perda de direitos e na
produção de conhecimento científico, que possam subsidiar nossa caminhada e ação.
Também é fundamental ampliar a articulação com os movimentos sociais, principalmente
os que compõem o campo da esquerda brasileira. Fomentar processos formativos como
cursos e outros pode ser uma estratégia para formar quadro e contribuir para a formulação
de pensamento crítico.

Os 40 anos do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é um momento de grande
significado na história da luta pela democracia no Brasil e pela democratização da saúde
pública em particular. Como um Centro produtor de conhecimento crítico e engajado nas
lutas sociais e políticas o Cebes tem sido um parceiro das causas feministas pela saúde
da mulher e pelos direitos reprodutivos e direitos sexuais ao longo de todos esses anos
e a sua permanência ativa tem é um sentido fundamental como um sujeito da resistência
democrática. Quero reafirmar, neste momento de retrocesso político, desestruturação de
políticas sociais, privatizações dos bens comuns e supressão dos direitos de cidadania,
meu profundo reconhecimento da sua importância no passado, no presente e para um
futuro democrático em nosso país, com justiça social e igualdade, que haveremos de
construir.
Maria Betânia Ávila – Pesquisadora do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia
Militante Feminista da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e da Articulação
Feminista Marcosur (AFM)
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NÚCLEO DE RECIFE, PE
O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) tem, ao longo da sua história, cumprido
o papel de defender a saúde enquanto direito de cidadania. Essa defesa se faz presente
em todos os espaços ocupados pelo Cebes, seja na produção de conhecimento por
meio dos textos publicados em suas revistas, livros e demais meios de comunicação;
seja fomentando debates ou disputando diretamente seus posicionamentos em espaços
políticos e perante a sociedade.
Em um país tão grande e tão diverso não é possível pensar que uma única estrutura
centralizada consiga tratar, questionar, discutir e formular as questões que atingem o
direto à saúde em todo o território. Para isso, os núcleos foram instituídos e têm cumprido
o papel de pautar a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupando os espaços da
Academia, dos Conselhos de Saúde, bem como espaços de construção e diálogo com os
demais setores, movimentos sociais e as ruas nos atos e manifestações sobre a saúde e a
democracia.
O Núcleo Cebes Recife foi fundado em 2007 com o intuito de agregar sanitaristas,
estudantes de graduação e pós-graduação na área da saúde, realizando debates públicos
pelo direito à saúde, em especial na preparação para atuação nas conferências municipais
e estadual de saúde.
Após um período de refluxo, o Núcleo retoma suas atividades em 2014, à luz de uma
conjuntura de crise econômica mundial e polarização da sociedade brasileira: por um lado,
a pressão dos trabalhadores por mais diretos, e por outro, os interesses do empresariado
e do capital financeiro pela manutenção e ampliação de suas taxas de lucro. Entrou em
questão a proposta de Cobertura Universal à Saúde e entrada do capital estrangeiro na
saúde, ao mesmo tempo em que se implantou o Programa Mais Médicos.
Nos anos de 2015 e 2016, o contexto nacional se acirra, com claras ameaças à democracia,
culminando com o impeachment da presidenta Dilma, o que se configurou como um
golpe parlamentar, jurídico e midiático. Os direitos constitucionais conquistados na
constituição de 1988, dentre os quais o direito à saúde, estão seriamente ameaçados.
Nesse sentido, o Núcleo Cebes Recife vem buscando corresponder às demandas do
seu tempo, atuando tanto enquanto grupo de estudos e formulação sobre a conjuntura
nacional e local, mas também promovendo espaços de difusão do pensamento crítico em
saúde, como foi o caso da organização de duas conferências universitárias de saúde no
ano de 2015, preparatórias para atuação nas conferências municipais e estadual de saúde;
articulação e fortalecimento de espaços unitários de luta pelo direito à saúde em 2016,
como foi o caso do Comitê Popular de Saúde em Defesa da Democracia composto por
movimentos sociais, populares e sindicais e que vem promovendo aulas públicas, atos de
rua, intervenção nos Conselhos de Saúde, confecção de panfletos, participação de debates
em programas de rádio, vigílias em defesa da saúde, dentre várias outras iniciativas.
Em 2016 também passamos a ocupar cadeira no Conselho Municipal de Saúde do Recife,
fazendo o controle social necessário, crítico, propositivo e combativo.

Os Núcleos do Cebes: A Importância da Luta Local

315

Neste exato momento 13 campi de universidades e 20 escolas estaduais estão ocupadas
por estudantes no estado de Pernambuco, o que totaliza no Brasil mais de 222 instituições
ocupadas. Os estudantes se manifestam contra a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 241/55, que congela por vinte anos os gastos com despesas primárias dentre as
quais os gastos com saúde e educação. O Núcleo Cebes Recife tem apoiado as ocupações,
promovendo rodas de debate sobre os impactos dessa medida na saúde da população,
o que traz para a juventude a dimensão histórica do que foi o Movimento da Reforma
Sanitária brasileira e a necessidade de retomá-lo.
Considerando o momento atual das políticas de saúde, em que existem processos
diversos de implantação do SUS, e a conjuntura de ameaça e desmonte dessas políticas
e do projeto progressista de seguridade social proposto na constituição de 88, faz-se
necessário que as formulações teóricas ganhem novos ares e sejam integradas às lutas
para retomada e formulação de caminhos de efetivação do direito universal à saúde.
Esse caminho implica uma constante articulação e compromisso com os movimentos
sociais que buscam a reorganização da esquerda no Brasil, cabendo ao Cebes a defesa do
direito à saúde dentro de um projeto democrático e popular de país.
Os núcleos, nesse momento, adquirem o papel de garantir organização local, considerando
suas diversidades, sendo espaço de articulação de movimentos no processo de elaboração
de propostas e ações na defesa da saúde, buscando associar a conjuntura nacional com as
realidades próximas. Para tal, a construção de estratégias de fortalecimento é fundamental,
de forma que os núcleos possam permanecer desenvolvendo ações localmente, em
contato entre si, através de uma rede de núcleos do Cebes, definindo as pautas nacionais.
Como possibilidades de ações pensamos em cursos de formação que sejam espaços de
amadurecimento das produções e caminhos na defesa do direito à saúde, e que sejam
capazes de sistematizar leituras da conjuntura atual. Além da necessária atuação do
Cebes junto aos movimentos sociais, considerando o seu poder de articulação e disputa,
é importante que sejam realizadas ações de resistência ao desmonte das políticas sociais
no âmbito parlamentar, nacional e localmente, além de uma atuação jurídica contra as
inconstitucionalidades cometidas pelos poderes executivo e legislativo.
Por fim, é importante que o Cebes nacional ajude os núcleos na compreensão da
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), incorporando nas análises
de conjuntura elementos sobre o cenário da América Latina, promovendo seminários e
intercâmbios de experiências quanto à organização, resistência e luta pelo direito à saúde
nos vários países da América Latina.
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NÚCLEO DO RIO GRANDE DO SUL
O Cebes, após 40 anos em que protagonizou a questão democrática da saúde, é novamente
convocado a defender a democracia e o direito à saúde. Os elementos centrais que
constituíram sua história de luta por democracia e saúde ressurgem no cenário atual de
políticas e ideologias conservadoras, mediados pela crise política e crise da democracia
que colocam em risco os direitos sociais.
Estas questões evidenciam a necessária vitalidade e importância da missão organizativa
e política do Cebes, de manutenção do movimento de democratização da saúde, de
sustentação da base conceitual que fundamenta a Reforma Sanitária e da capacidade de
buscar alternativas para os limites impostos ao SUS junto aos diversos setores e atores
que compõem o campo da Saúde Coletiva.
Os núcleos do Cebes são os pontos que interligam o trabalho em rede enquanto organização
que tem em si a capilaridade de forjar e disseminar uma abordagem descentralizada no
enfrentamento das demandas sociais em saúde, reproduzindo localmente ações e práticas
definidas coletivamente a partir de diretrizes e de uma plataforma nacional orientada pela
defesa da democracia na saúde. Nesse momento, em que o Brasil passa por uma grave
crise econômica, moral, social e política os núcleos têm exercido um papel mais ativista
junto aos movimentos sociais, atos políticos, grupos e fóruns em busca da defesa do
Estado democrático e do direito à saúde.
Nos últimos dois anos, diante da grave conjuntura política, o núcleo RS passou de um
espaço que buscava promover reflexões para um papel de ativista, inserindo-se em
movimentos sociais e atividades relacionadas com a democracia e direito à saúde. Em
2015, participou da Conferência Municipal de Saúde e também constituiu o grupo de
relatores da Conferência Nacional de Saúde, protagonismo que demonstrou unidade
e fortalecimento dos núcleos, desde as instâncias locais e a nacional. Tem realizado
interlocuções com outros movimentos cuja proposta é de defesa da democracia e do
SUS, como a Frente Brasil Popular, Fórum Gaúcho em Defesa do SUS, Movimento em
Defesa do SUS, Ocupas Movimentos, Fórum em Defesa do SUS-GHC, Movimento em
defesa da Escola de Saúde Pública/RS, dentre outros.
Além disso, tem participado de debates e socializado textos e atividades do Cebes de
âmbito nacional, com objetivo de ampliar a participação e oportunidade de reflexão.
Tem ainda divulgado manifestos em defesa da saúde e democracia para a coleta de
assinaturas, como também assinado vários manifestos enquanto núcleo RS na defesa do
trabalho no SUS, das políticas públicas e das instituições de saúde no Estado.
O Cebes deve reforçar o papel de formulador de propostas e reflexões que busca enfrentar
o modelo mercantil da saúde, conforme tem realizado historicamente em cada período,
adotando tecnologias que visem dinamizar e ampliar a participação dos militantes da
saúde em seus diversos espaços e grupos temáticos.
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Diante da atual conjuntura que evidencia perdas de direitos sociais conquistados na CF
88, sua estratégia central deve ser a de construir unidade, buscando fortalecer e integrar
as frentes locais e nacionais de luta em defesa do SUS e da democracia, já instituídas. E,
numa perspectiva de futuro poderia se constituir enquanto lócus permanente de formação
crítica da consciência sanitária, descentralizada nos territórios de abrangência dos núcleos
do Cebes.
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NÚCLEO DE RIBEIRÃO PRETO, SP
Desde que foi fundado, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é um ator de
grande importância na luta pela democratização do País, como um movimento plural
e embasado, que milita pela saúde e constrói, em conjunto com outros atores sociais,
a luta pelo direito à saúde. Por isso é uma organização social com grande legitimidade
entre os movimentos sociais, as instituições de ensino e os espaços de participação social
institucionalizados. A sua principal importância está no fortalecimento e ampliação da
discussão da saúde gratuita como um direito universal nos âmbitos acadêmicos e de
gestão, em consonância com outras lutas por direitos sociais, auxiliando na interlocução
entre a população e o Estado. Isso é possível a partir da sua inserção em espaços de
formação de futuros profissionais da saúde e em espaços de militância, onde pode estar
em contato com outros atores sociais, ampliando o entendimento sobre as necessidades
sociais e amplificando, em seus âmbitos de atuação, as vozes daqueles que muitas vezes
não são ouvidos.
Assim, se fortalece e amplia a referência histórica e contemporânea do Cebes junto ao
seu papel político através da discussão de saúde, em consonância com outras lutas e em
múltiplos espaços, no debate acadêmico, na discussão e análises das necessidades da
população, na interlocução das políticas do Estado, na formação de futuros profissionais
da saúde, junto aos movimentos populares e ao controle social.
Um núcleo é uma parte descentralizada do Cebes, que segue as mesmas diretrizes da
instância nacional, mas com adaptações para a realidade local, levando em consideração
as necessidades e prioridades do município onde atua, somando forças ao ente nacional.
Nosso papel, enquanto Núcleo Ribeirão Preto, tem sido edificar no dia a dia as lutas
junto às bases, a outros movimentos sociais, às instituições de ensino básico, médio e
superior, às unidades de saúde, à gestão da saúde do município, por meio da participação
no Conselho Municipal de Saúde, onde temos uma atuação forte no acompanhamento
das políticas de saúde e saúde mental, em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da
Reforma Psiquiátrica.
Permanecemos em contato e consonância com o Cebes nacional, acompanhamos seu
site, a lista de e-mails e as trocas pelo Facebook e grupo de WhatsApp, compartilhando
e contribuindo sempre que possível. Além disso, sempre nos organizamos para garantir
pelo menos um representante nos encontros anuais promovidos pela diretoria nacional
e demais eventos para a construção da saúde e democracia brasileira e regional, que
se torna o porta-voz do encontro para o Núcleo, driblando a limitação financeira que
impede a participação direta de todos os membros.
O Núcleo Cebes Ribeirão Preto é reconhecido no município como uma referência na
luta pela saúde pública. Esteve presente na produção de textos base para a Conferência
Municipal de Saúde do município em 2015, é convidado a compor mesas, discussões e
grupos de militância com frequência, além de produzir enfrentamentos importantes no
cotidiano do Conselho Municipal de Saúde, os quais tensionam os gestores na execução do
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direito integral à saúde. Tem feito importantes interlocuções com movimentos que lutam
por educação, território/moradia, trabalho, cultura e outros movimentos que militam
pela saúde pública. Também tem atuado junto a alunos e professores de instituições de
ensino superior, públicas e privadas, como a Universidade de São Paulo, Universidade de
Ribeirão Preto e Universidade Barão de Mauá.
O Núcleo de Ribeirão Preto tem estado presente em instituições de ensino básico e
médio, abordando temas como sexualidade e relação entre arboviroses e determinantes
sociais, que, além de serem demandas dos próprios alunos, são problemas de saúde
pública do município e vêm impactando a saúde dos moradores e das futuras gerações.
Além disso, fomenta a formação de Conselhos Locais de Saúde junto às unidades da
atenção básica, por meio de oficinas de participação social e representatividade, feitas
junto aos trabalhadores de saúde, aos gerentes e usuários (sempre que possível é feita uma
oficina somente para os usuários). Também realizamos a interlocução entre os Conselhos
Locais de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde ou outras instâncias governamentais
ou jurídicas para auxiliar na solução de problemas e resolução de demandas.
O caminho em que estamos apostando, no âmbito de atuação do Núcleo, é de sempre
ampliar a aproximação com outros movimentos sociais, instituições de ensino, com as
unidades de saúde e com a população. Visamos com isso fortalecer a agenda de lutas
(apoiando e sendo apoiado), fomentar a formação de futuros cidadãos e profissionais que
entendam a importância do SUS e se empenhem na militância por esse sistema. Além
de ampliar a visão a respeito da importância da participação social dos profissionais de
saúde que estão na principal porta de entrada do sistema de saúde e dos usuários, para
que unam forças para lutar por um SUS que atenda bem à população e trate com respeito
os seus profissionais.
Consideramos que o Cebes deve buscar utilizar a legitimidade que tem enquanto ator
social para produzir conhecimentos e enfrentamentos que outros movimentos sociais
não encontram a possibilidade de fazer. Com isso, pode ser um ator forte, que produz a
sua própria luta, mas também apoia a luta de outros movimentos sociais.
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NÚCLEO DE SERGIPE
O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é um ator fundamental para a
consolidação do direito à saúde no Brasil, parte fundamental dos direitos de Cidadania
que constituem uma democracia. Nos últimos 40 anos esteve dedicado à luta pela saúde
atrelada aos direitos sociais, à organização política e social, à defesa da democracia em
busca de uma sociedade mais justa e igualitária.
A luta social sempre fez parte do horizonte estratégico do Cebes, entendendo a saúde
como parte de um conjunto que constitui um modo de vida. Por isso, entende que para
haver uma sociedade saudável é preciso democratizar o acesso ao conhecimento, aos
meios de comunicação, aos espaços da política e da sociedade em geral, combatendo
todo tipo de opressão e discriminação, além de proporcionar o acesso aos serviços e às
boas práticas em saúde.
Desde o lançamento de ‘A questão democrática na área da saúde’ questionando a
organização social durante a ditadura civil-militar, assim como na conjuntura atual,
onde enfrentamos sérios ataques à organização democrática brasileira, o Cebes vem
protagonizando lutas importantes em defesa da saúde, cidadania e do povo brasileiro,
tendo sido crucial para a persistência do nosso Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, em articulação com os povos hermanos latino-americanos através da
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), extrapola as fronteiras
geográficas e contribui para a consolidação do direito à saúde e demais direitos sociais
em nosso continente.
Os núcleos do Cebes são parte de sua organicidade que mantém a entidade pulsante nas
mais diversas regiões do País. Células que, imbuídas dos mesmos valores e princípios,
consegue difundi-los através da articulação com os demais setores da sociedade,
construindo coletivamente e interferindo nas realidades locais.
O trabalho militante, que se renova e ramifica nas diversas localidades, permite que
o Cebes descentralize as suas ações e atraia para a luta cotidiana novos atores sociais
comprometidos com a defesa do SUS, da saúde e cidadania como parte de uma
construção social mais ampla.
O Núcleo do Cebes de Sergipe foi refundado em agosto de 2015, agregando professores
universitários, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde.
O estado de Sergipe e, particularmente, o município de Aracaju, vivenciaram uma
realidade peculiar de grandes avanços na estruturação e oferta de serviços de saúde na
primeira década dos anos 2000, sendo considerado um estado de referência para várias
políticas prioritárias como a rede de atenção psicossocial, rede de urgência e emergência
e cobertura da estratégia saúde da família.
No entanto, nos últimos anos, os retrocessos são inúmeros, em parte pela falta de
prioridade dos novos governantes e seus projetos políticos desatrelados dos interesses
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das classes populares, em parte pelos impactos da grave crise econômica, política e social
que assola o nosso país e que determina cortes impactantes nos orçamentos das políticas
sociais. Nesse ínterim, vimos Aracaju passar de capital da qualidade de vida para a capital
do estado mais violento do país (segundo dados do mapa da violência recém-divulgados).
Esse contexto tem sido propício para a luta e a mobilização social. O Núcleo do Cebes
tem atuado prioritariamente em articulação com outros movimentos sociais como os
movimentos de luta pela moradia, de luta pela terra, de mulheres, LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais), estudantis e juventude, sindicatos e centrais sindicais,
movimento popular de saúde, conselhos locais e lideranças comunitárias. Construímos
um grupo intitulado Saúde é Democracia que organizou algumas ações em articulação
com a Frente Brasil Popular, contra o golpe que destituiu a presidenta Dilma e em defesa
da democracia; e atualmente tem participado das campanhas contra o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) 241 e Fora Temer.
Elaboramos uma carta aberta à população denunciando a situação da saúde no município
de Aracaju e convocando o compromisso dos candidatos à prefeitura municipal.
Como o Cebes é reconhecido pela sua capacidade de formulação, temos participado de
diversas mesas, rodas de conversa e espaços de formação, realizando o debate em torno
da conjuntura e seus impactos sobre as políticas de saúde.
Podemos destacar, dentre esses eventos, as rodas de conversa nas ocupações urbanas
dialogando com os moradores e militantes; o Seminário que discutiu a saúde e a questão
urbana, realizado em parceria com o Motu (Movimento Organizado dos Trabalhadores
Urbanos) e a UFS (Universidade Federal de Sergipe); o Dia Mundial da Saúde, em parceria
com os movimentos do campo, com seminário na UFS e feira de saúde e alimentos
orgânicos na praça central da cidade; as panfletagens nos bairros, feira livre e postos de
saúde; e a construção das 3 edições do VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade do
Sistema Único de Saúde) em Sergipe (2 vivências e 1 seminário).
É importante ampliar o número e a qualidade da militância do Cebes em todo o território
nacional, fortalecendo o trabalho dos núcleos em consonância com a diretoria nacional.
Nesse momento em que as forças conservadoras têm crescido assustadoramente, é
fundamental fazer com que o debate da saúde esteja sempre atrelado ao debate da disputa
social das classes populares que sofrem diariamente as contradições da exploração do
capitalismo sobre o trabalho humano.
Dessa forma, acreditamos na construção conjunta e coletiva com os movimentos sociais
e sindicais, pautando a saúde como parte da totalidade das lutas e instrumentalizando
os demais movimentos para que sejam os interlocutores desse debate entre seus pares,
a fim de superar a fragmentação e o isolamento do setor saúde na luta pelo SUS e pelo
direito à saúde. Para isso apostamos na cooperação com as Frentes Brasil Popular e Povo
sem Medo, que têm se mostrado espaços fundamentais de articulação e resistência na
conjuntura atual.
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NÚCLEO BAHIA
Cebes – Estamos comemorando 40 anos da criação do Cebes. Gostaria que falasse um
pouco sobre o papel que o Cebes desempenhou ao longo dessas décadas.
Núcleo Bahia – O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), historicamente, se
constituiu num espaço importante de articulação política na luta pelo direito à saúde no
momento original do projeto da Reforma Sanitária. Mas essa luta se estendeu ao longo de
40 anos, que a gente comemora agora. E esse espaço importante de atuação diz respeito,
principalmente, ao caráter da luta que se trava, ou seja, não é qualquer direito à saúde. É
o direito à saúde no seu conceito ampliado e é isso que faz com que o Cebes tenha esse
papel importante. Porque o Cebes traz isso o tempo inteiro, para além das questões, das
negociações, daquilo que se abre mão ao longo do processo político. O Cebes consegue
manter vivo o projeto original de defesa ao direito da saúde no seu sentido ampliado
e principalmente com as articulações que precisam ter em torno de um projeto de
sociedade. Para garantir o direito à saúde que nós tanto defendemos não é necessário
apenas ações setoriais. A gente precisa ampliar. Por isso a importância do Cebes em ser
esse articulador. Tanto pela sua característica suprapartidária como também pela sua
característica de formulação que sempre teve. O Cebes consegue garantir um debate
aprofundado de promover, de construir projetos e conseguir intervir, interferir, num
projeto de sociedade que determinados grupos sociais podem estar pautando dentro da
sociedade brasileira.
Cebes – Qual o papel dos núcleos na conjuntura atual do Cebes?
Núcleo Bahia – Os núcleos do Cebes têm um importante papel na luta local. Ele é o espaço
de articulação local. Ele é o espaço onde os diferentes ‘cebianos’, que estão espalhados
pelo Brasil inteiro, se articulam cotidianamente, ou seja, é um espaço onde há trocas, é
um espaço onde a gente começa a formular a partir das situações locais. E a partir daí,
isso contribui para uma formulação em nível nacional. Costumo dizer que os núcleos
dão vida ao Cebes, até pelo seu duplo sentido. Envolve um processo de capilarização, ou
seja, é aquilo que é formulado em nível nacional. Ele tem um processo para chegar ao
nível local, como também esse processo é retroalimentado. Porque aquilo que o Cebes
consegue formular de melhor, ele só consegue refletir a necessidade e a realidade porque
ele é pensado localmente também. O conjunto das lutas locais é que vai fortalecer uma
luta maior em nível nacional. A gente não vai conseguir pensar nunca um projeto de
saúde em nível nacional, um projeto de sociedade, sem analisar as realidades concretas. E
um outro aspecto importantíssimo também, que o papel dos núcleos é fundamental, é na
renovação. É através dos núcleos que a cada dia novas pessoas se aproximam do Cebes,
que novas pessoas se aproximam da luta pelo direito à saúde. Então, esse processo de
renovação, de trocas de energias, de saberes entre os ‘cebianos’, de diversos lugares do
País, principalmente no País como o nosso tão diverso, a gente precisa cada dia fortalecer
mais os núcleos Cebes, para que a gente possa conseguir construir uma luta consistente,
uma luta que tenha vida em cada lugar, em cada estado, em cada cidade brasileira.
Cebes – O que o Núcleo da Bahia vem fazendo?
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Núcleo Bahia – O Núcleo Cebes da Bahia, que tem em sua origem juntamente com os
nossos 40 anos de luta do Cebes em nível nacional, atualmente tem tentado manter a
trajetória, a essência do que é o Cebes. Então, a partir da natureza dessa organização,
compreendendo a capacidade que tem na sua formulação, na articulação com os demais
movimentos sociais, com os demais movimentos populares, a gente tem tentado cumprir
este papel no sentido de fortalecer os espaços locais. Uma das coisas que o Núcleo da
Bahia tem feito primeiro é garantir constantemente a análise da situação local articulada
com a situação de saúde em nível nacional. Então, as Políticas, tanto o que acontece
no cenário nacional, mas também o que acontece no estado da Bahia, o que acontece
no município de Salvador e outros municípios, que têm um papel importante no nosso
estado, a gente tem buscado acompanhar e tem buscado fazer essas análises para tentar
contribuir e interferir em processos que pode estar acontecendo em nível local. Então, um
dos papéis importantes é essa formulação. Os outros movimentos veem no Cebes este
espaço onde eles pedem apoio na formulação, na análise, e esse é um papel importante
que o Cebes tem cumprido. Um outro papel é essa própria articulação onde a gente
também provoca alguns processos em articulação com outros movimentos, já que o
nosso projeto de sociedade envolve mudanças estruturais. A gente busca o tempo inteiro
se articular com outros sujeitos, com atores coletivos, com sujeitos que estão na luta
cotidianamente pelos direitos sociais. A gente tenta articular esse processo na luta pelo
direito à saúde. Então, esse tem sido um caminho na busca pela renovação constante
dos quadros, do envolvimento da juventude, da articulação com o mundo, o espaço
acadêmico também dos graduandos da área de saúde.
A gente teve uma experiência muito importante em 2015, que foi fruto dessa articulação,
que foram as realizações das pré-conferências. Então, por uma articulação que nós
buscamos junto aos Conselhos de Saúde, acompanhamento tanto da realização, da
organização das conferências, procurando travar o debate, produzir documentos para as
conferências de saúde. A gente foi convidado pelo Conselho Municipal de Saúde para
garantir o debate em todas as pré-conferências dos doze distritos sanitários do município
de Salvador. Isso foi fundamental para nossa articulação e também mostrando o quanto
o Cebes é reconhecido pela sua formulação e capacidade de debate. Nesse momento em
2015, que foi uma das conferências que a gente conseguiu mobilizar um maior número
de pessoas do nosso País na história das conferências de saúde, a gente conseguiu que
o Cebes conduzisse esse debate fruto dessa articulação. Então é essa capacidade de
formulação, até mesmo pela sua natureza suprapartidária, pela sua natureza de conseguir
conversar com diferentes movimentos, ser articulado com diferentes movimentos. A
gente avança no sentido de garantir a fundamentação e ao aprofundamento do debate
sobre o direito à saúde.
Cebes – Qual o papel dos núcleos nesse momento atual de lutas por mudanças e contra
os retrocessos?
Núcleo Bahia – Estamos vivendo um momento muito delicado. E para alguns mais
jovens da nossa geração de quem viveu pós Constituição, talvez seja o momento mais
crítico da política brasileira e que a gente hoje tem uma dificuldade imensa de fazer
análise no calor das emoções. Mas também é um momento de grandes reflexões. Como
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enfrentar esse momento é uma pergunta muito difícil. É algo que nós estamos fazendo
cotidianamente. Quais são os caminhos, quais as formas de enfrentamento? E o Cebes,
ele também quanto partícipe desse processo, ele está se pondo a esse desafio de pensar.
Não vai ter para nenhuma organização política do País, nesse momento, uma receita de
como agir. Mas a gente precisa partir de boas reflexões e talvez a primeira coisa que nós
devemos analisar agora é quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários,
quem são as pessoas que nós podemos conquistar para defesa do projeto em defesa da
saúde? Esse é um caminho importante nesse momento, não só em nível nacional, mas
em nível local, em todos os espaços em que a gente puder fazer isso, tiver capacidade
para fazer. E, daí, a articulação com os diversos sujeitos, a articulação com os campos que
historicamente defenderam o Sistema Único de Saúde, defenderam o direito à saúde, que
defenderam a saúde como democracia eles vão ser importantíssimos no processo. Mas
também a nossa capacidade de articulação e pressão junto a algumas instituições. Então,
precisamos pensar como nos articularmos com outros movimentos e alguns aparelhos
que já estão aí e que tem uma importância no cenário, seja do movimento sindical, seja
nos movimentos sociais, seja nas organizações profissionais. Mas também a gente atuar
junto ao legislativo, no que tange à pressão política, ao acompanhamento das ações. Esse
é um momento importantíssimo para a gente dar visibilidade ao que está acontecendo
nos diversos espaços do legislativo e que a gente possa traduzir isso para a sociedade.
Convocar a sociedade para a luta e conseguir formular e propor nesse momento. Então,
hoje a atuação junto ao parlamento, seja em nível nacional, estadual, municipal ele vai ser
fundamental. Identificar sujeitos que nos ajude nesse processo e também identificar quais
são as lutas prioritárias e convocar e buscar esse empoderamento da população, buscar
a articulação para que a gente mude um pouco a correlação de forças e consiga fazer
pressão política. Então nós precisamos nesse momento, antes de tudo, refletir, analisar,
formular, articular, mas fazer muita luta. Esse é um momento em que nós vamos ter
muitos desafios. Não vai ser fácil, mas nós precisamos nesse momento nos mantermos
com capacidade de refletir, capacidade de formular e força para luta. Para isso nós
precisamos ter nossas organizações fortes. E o Cebes precisa estar forte, mas também
estar ajudando a fortalecer e se articulando com outras organizações que possam fazer
essa mudança na correlação de forças políticas do nosso País.
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IRIS DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE DO NÚCLEO BAIXADA FLUMINENSE
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Qual é a importância do Cebes para a democracia e para a saúde no Brasil?
Como você vê isso?
Iris da Conceição – Bem, nesses 40, acho que o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes) teve e tem uma participação muito importante em toda a Reforma Sanitária.
Primeiramente, não posso falar da importância do Cebes sem colocar a minha inserção,
que foi dada através de um seminário, um curso que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro,
com Ana Costa, Noronha. Foi quando conheci o Cebes, em 2012. Ao participar daquele
encontro, identifiquei-me com as lutas. Já sou de movimento e me identifiquei com o Cebes,
e a partir daquele momento foi criado o Núcleo Cebes da Baixada no dia 09/11/2012,
em Nova Iguaçu. Primeiro passo foi a identificação com a luta pelo movimento da saúde,
e isso já é um histórico que trazemos, e a partir daí decidimos fundar um núcleo que tem
tudo a ver com as propostas que o Cebes coloca na sua luta. Quando resolvemos aderir, o
estatuto foi em cima do que realmente havia da necessidade para a Baixada Fluminense.
Então, acho que o Cebes tem uma história muito grande, e, acima de tudo, a vivência que
se identifica conosco da mesma forma que o Núcleo tem uma identificação com o Cebes.
É importante ter essa identificação com a luta por uma saúde melhor e de qualidade, é
por esta causa que estamos lutando.
Cebes – O que você acha do papel do núcleo no nível local?
Iris da Conceição – O Núcleo Cebes Baixada, na sua conformação desde a sua fundação,
é chamado de ‘núcleo mistureba’. Na realidade, o nosso Núcleo está ‘mordendo a linha
popular’, inclusive na própria gravação estávamos todos: academia, profissionais de saúde,
movimento. Então, nosso Núcleo tem esse perfil; todos serão bem-vindos, todos estarão
dentro desse Núcleo; ele não tem um perfil propriamente acadêmico, mas um perfil bem
povo, que é um pouco da linha da Baixada que tem essa conformação.
Cebes – E vocês discutem saúde e outras questões sociais?
Iris da Conceição – Sim, discutimos! Inclusive, existe na Baixada o Consórcio Intermunicipal
de Saúde, e já discutimos uma proposta de fazermos um observatório. Já discutimos no
passado a questão do parto. Hoje o parto de baixo risco da Baixada é um nó e continua
sendo um nó na comunidade, então a gente vem discutindo isso. A saúde do trabalhador,
nós também temos uma proposta. Não conseguimos discutir, mas vamos discutir a
realidade da Baixada, porque são 11 municípios totalmente diferentes da capital. Temos
uma união muito grande e temos problemas locais na Baixada, principalmente da atenção
básica, que ainda não alcançou sua plenitude. Então, a atenção básica na Baixada ainda
é uma luta que viemos travando há muito tempo, e o Núcleo está ajudando a fazer a
discussão e a vem trabalhando nessa parte.
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Cebes – O que você acha dessa luta local? Qual a importância dessa luta do Núcleo
Baixada: ajudar a formar militantes ou formar uma consciência mais crítica na Baixada
Fluminense?
Iris da Conceição – Eu acho que isso é importante. Primeiro ponto: fortalecer o Sistema
Único de Saúde (SUS). Segundo, na realidade, hoje, o movimento não está tendo uma
participação maior de pessoas novas, então, precisamos estar chamando novas pessoas,
estudantes. Uma reformulação é de suma importância.
Cebes – Vocês têm alguma relação com o Cisbaf?
Iris da Conceição – Em relação ao Cisbaf (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada
Fluminense), que é para 11 municípios da Baixada, já estivemos com a Secretaria
Executiva e criamos uma pauta para fazer essa discussão, que foi de suma importância
para a Baixada. Foi uma discussão muito boa sobre qual era o papel do Consórcio em
relação ao decreto 7.580, de regionalização do SUS. Então, ele tem uma participação
interessante na Baixada, para os municípios é bom. Não temos um posicionamento
contrário ao Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense, até porque ele também é
parceiro do Cebes.
Cebes – Como que você vê os caminhos que os núcleos do Cebes devem adotar diante
dos retrocessos que estão ocorrendo hoje no governo Temer e que estão atingindo
particularmente as áreas da saúde e da educação? Como você acha que o Cebes e os seus
núcleos podem resistir?
Iris da Conceição – Acho que a questão é um retrocesso, principalmente para a Baixada
Fluminense, que ficou, de certa maneira, desmobilizada. Em relação à questão dos
núcleos, temos que resistir; colocar em pauta todo esse desmonte que estão querendo
fazer na Saúde e ir para as ruas fazer o processo de conscientização. Acho que é a coisa
mais importante, porque não podemos parar nesse momento e ficar cada um no seu
canto desmobilizado. Tem que ter um processo de mobilização, de colocar o que de fato
está hoje pautado para o desmonte do SUS.
Nesse momento, estamos nos organizando para organizar o Fórum de Direito à Saúde,
que a Maria Inês Bravo está junto. Encontrei com ela no Fórum Estadual de Defesa do
SUS, e aquela articulação que começa a se fazer na Baixada pela defesa dos direitos à
saúde da região, nesse momento do desmonte...
Cebes – Ou seja, o Núcleo está articulado com outros movimentos locais?
Iris da Conceição – Sim, com certeza! O Núcleo está articulado com outros movimentos
locais, como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo.
Cebes – Essas frentes têm representação na Baixada?
Iris da Conceição – Sim! Inclusive tem a Claudia Gouveia que está puxando agora. Nós
vamos estar juntos também. Já teve reuniões em Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu,
no nosso espaço, onde nos reunimos com o Núcleo.
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Cebes – Como é que o Cebes nacional pode ajudar os núcleos?
Iris da Conceição – Ele já ajuda; estou falando pela base do Núcleo. Quando vemos a
movimentação do Cebes nacional, o que ele está fazendo, as sua propostas, temos um
norte. Colocamos em pauta aquela discussão: ‘O que o Cebes nacional está fazendo?’. A
partir daí, colocamos também na base, que são os núcleos. Acho que isso é importante
para a gente seguir uma linha e não ficar totalmente fora do contexto. Tenho prestado
muita atenção no que o Cebes nacional está fazendo para que a gente também possa
seguir, mas com uma característica muito mais local, com a nossa realidade.
Cebes – Você acha que as videoaulas que estão no site do Cebes podem ajudar o Núcleo
a formar, a aglutinar mais gente para a resistência do desmonte?
Iris da Conceição – Da mesma forma que participamos do curso e que temos todo o
material disponível no site, com certeza ajudará e muito na formação e no empoderamento
de novos atores para que possamos, de fato, angariar mais pessoas para os núcleos e
fortalecer o SUS.
Cebes – Como que vocês do Núcleo Baixada veem essa proposta do ministro Ricardo
Barros de propor os planos populares de saúde?
Iris da Conceição – Nós do Núcleo já temos uma opinião formada até antes dessa proposta
do ministro, que sempre chamamos de ‘plano merreca’. A gente já coloca isso com muita
antecedência; somos totalmente contra! O ‘plano merreca’ não atinge nem a média, nem
a alta complexidade. A Baixada está cheia de ‘planos merrecas’, e agora vem um ministro
propondo um ‘plano merreca’. O SUS tem que ser SUS para todo mundo, da atenção
básica à média e alta complexidade. Não queremos que o ministro proponha ‘plano
merreca’, que a Baixada já está cheia. Já estamos discutindo isso há muito tempo. ‘Plano
merreca’ é o que? Plano para pobre, é isso? Então, somos totalmente contrários a essa
proposta.

Comemorar os 40 anos do Cebes é comemorar a história de luta e resistência de centenas
de profissionais da saúde e lideranças populares que, desde o golpe de 64, se organizam
em todo o Brasil por uma saúde pública gratuita e de qualidade. O Grito dos Excluídos/
as Continental, em nome do projeto ‘Direitos Sociais e Saúde: fortalecendo a cidadania e
a incidência política’, se sente privilegiado por ter, como um dos principais parceiros de
trabalho na luta contra a exclusão e em defesa do SUS, o Cebes. Passados 40 anos, os
direitos sociais, em especial a saúde, seguem na lógica da mercantilização. Esta nossa
parceria seguirá forte e comprometida porque nossos desafios e nossa luta são comuns.
Queremos uma saúde inclusiva e universal. Queremos saúde, trabalho, justiça e vida
para todos/as.
Luiz Bassegio – Grito dos Excluídos/as Continental
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LIU LEAL
REPRESENTANTE DO NÚCLEO DISTRITO FEDERAL
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Liu, fale um pouco de você e sua militância no Cebes.
Liu Leal – Eu sou Liu Leal. Sou uma sertaneja de Pernambuco, fisioterapeuta de formação
e estou na militância do setor saúde há bastante tempo. Estou militando no Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) há 10 anos. Naquele tempo, na refundação do
Cebes, eu compus um dos primeiros núcleos no processo de refundação. Já existiam
outros como o de Campinas. Fui do Núcleo de Pernambuco, que hoje se chama Núcleo
de Recife, porque hoje já existem outros núcleos no interior do estado. No momento
atual, eu componho o Núcleo do DF também e faço parte da Diretoria Nacional do
Cebes. E, nessa condição, eu represento o Cebes dentro do Conselho Nacional de Saúde.
Eu sou doutora pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e sou
estudiosa da temática da prática profissional do agente comunitário de saúde e desse
trabalhador na América Latina.
Cebes – Você mencionou a refundação do Cebes. Você acha que há muita diferença entre
o contexto político que levou à fundação do Cebes há 40 anos e os dias atuais?
Liu Leal – O Cebes é uma entidade importantíssima da luta política pelo direito à
democracia. E eu falo do direito à democracia porque quando discutimos que a saúde
é democracia, e a saúde é composta por um conceito ampliado, o Cebes se filia a um
conjunto de lutas. Ele encampa a luta pela reforma agrária, pelo direito à terra, pelo
direito ao trabalho digno, pelo direito à água, pelo direito à vida, pelo direito a sua decisão
em relação ao corpo. Portanto, ele tem uma luta do campo das mulheres, das feministas
e defende um conjunto de agendas. O Cebes traz para si uma agenda importantíssima
da democracia que precisa, inclusive, ser mais bem trabalhada, ser mais bem lapidada e
aprofundada. A nossa democracia, há 40 anos, estava ferida de morte com uma decisão
que o nosso País tem de oprimir o seu povo. Ela é uma decisão que custou muita vida,
que custou muito sangue, que custou muitas famílias. Ela não é nova e ela não é de
64. Essa perspectiva de ruptura no processo de colonização que temos no Brasil e de
exploração que temos a partir desse modelo que está no Brasil e está no mundo, que é o
capitalista explorador das pessoas e das almas e dos corações, precisa ser rompido. Então,
estávamos numa agenda importantíssima que foi estimulada e potencializada pela luta
que o Cebes encampa até hoje, que era a luta pelo avanço no processo democrático. E
vivemos hoje no nosso País uma ruptura, mas uma ruptura com outras roupagens, com
outra estratégia que é institucional alicerçada no poder parlamentar, comandada pelo
poder judiciário e pela grande mídia. Então, infelizmente, o Cebes, que deveria estar
avançando e recompondo as próprias agendas sobre o aprofundamento da democracia,
precisa retomar toda a sua agenda histórica, toda a sua bandeira, todas as suas definições
históricas e suas escritas, já. E seu arcabouço teórico pode ser retomado no momento
atual e ser colocado novamente, porque ele está muito atual no nosso País. Então, o
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que aconteceu, por exemplo, no I Simpósio do Cebes, em 79, recém reativamos uma
agenda muito parecida agora no Congresso Nacional. O Núcleo do DF em conjunto
com vários movimentos compuseram um coletivo chamado Frente Democracia em
Saúde. Reativamos a agenda em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), em defesa da
seguridade social; porque esse processo está correndo grande risco de ser desestruturado
diante de uma democracia que está sendo rompida, que está sendo corrompida e que
está sendo agravada no sentido de perdas não só dos direitos sociais, mas da própria
concepção do que é democracia.
Cebes – Como o Cebes vem contribuindo para o fortalecimento da democracia
participativa? Qual o papel do controle social na defesa do SUS e da Democracia?
Liu Leal – O Cebes anunciou, já há 40 anos, a importância de ser espaço de participação. Que
a democracia só conseguiria ser consolidada se houvesse uma democracia participativa,
uma democracia representativa para que, a partir disso, conseguíssemos avançar um
pouco melhor numa aproximação entre sociedade e estado. Um desses grandes ganhos
do legado que o Cebes apresenta, além do próprio SUS, é o controle social. Então, o
espaço que contribuiria ou definiria, porque ele precisaria ser superior à própria estrutura
de gestão, que é o Conselho Nacional de Saúde, é um espaço estratégico importante e
que precisa também ser o porta-voz da diversidade e da pluralidade das necessidades
do povo brasileiro. O Cebes, portanto, no momento, compõe o Conselho Nacional de
Saúde com a representação de mais um conjunto de movimentos dos segmentos dos
trabalhadores, gestores, prestadores e usuários. E hoje, a agenda precisa estar dentro do
Conselho como agenda novamente daquilo que o Cebes imprimiu de luta política, que é
a agenda da democracia, de nenhum direito a menos, de radicalização na saúde enquanto
direito do povo brasileiro e de não venda do capital político e do capital social do setor
saúde ao mercado que é o que está acontecendo. Então, a agenda do Cebes dentro do
Conselho precisa estar firmada nesses alicerces. Entretanto, vivemos hoje os processos de
contradição também dentro do próprio Conselho e da nossa sociedade. O Conselho não
representa necessariamente toda a pluralidade de movimentos e organizações do nosso
País, como também nem sempre representa as questões políticas e a luta da rua, e a luta
do povo da periferia, do setor urbano e rural. Então, esse lugar é um lugar estratégico
para o Cebes. Mas ele é um lugar muito difícil de fazer os encaminhamentos daquilo que
a população brasileira necessita por conta das contradições que tem em cada espaço de
movimento, em cada segmento de cada movimento. Então, temos um grande desafio que
é contribuir para que o controle social se torne aquilo que é do seu legado, que é um local
onde a sociedade se representa e de alguma forma ela exerça algum tipo de controle em
relação ao estado. Então, o Cebes compõe o Conselho Nacional de Saúde desde o seu
processo de refundação e tem sido um dos atores estratégicos importantes no acúmulo
e da defesa do SUS, na defesa da radicalidade da vida. Isso por quê? O Cebes tem como
missão estar nos espaços representando a democracia e a luta por uma sociedade justa.
As questões relacionadas com as lutas corporativas ou de segmentos fragmentados não
fazem parte da nossa agenda política. A gente se filia a qualquer assunto que seja de
interesse do Brasil, que seja de interesse da saúde pública. Então, ele vem acumulando
historicamente uma grande contribuição ao Conselho Nacional de Saúde. Inclusive, o
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Cebes, ano passado, em plena XV, realizou um evento internacional da luta do povo da
América Latina, que foi um evento dos movimentos e entidades do campo popular.
Cebes – Qual o papel dos núcleos na conjuntura atual do Cebes? E o que o Núcleo DF
vem fazendo?
Liu Leal – Os núcleos do Cebes são bem heterogêneos na sua organização. Eu estou
construindo esse espaço porque acredito muito na potência da articulação e da efetivação
da política localmente. Desde 2006, na gestão da Sônia Fleury, nós estruturamos o núcleo
em Pernambuco, e nosso núcleo era diferente dos núcleos dos outros estados também.
O nosso núcleo tinha uma definição que até hoje é mantida, que era de saber manter a
pluralidade. Então, a gente foi conversar com os diversos setores. Tinha pessoas do meio
ambiente, lideranças de trabalhadores como agente comunitário de saúde, representações
das universidades. Então, entendíamos que precisávamos, diante de um novo tecido
social que está posto, o Cebes precisa se reinventar e trazer outros atores políticos para
dentro. Não somente do seu processo de estruturação de diretoria, mas dos seus espaços
de comunicação e intervenção política. Então, esse é um núcleo que eu nasço enquanto
‘cebiana’. E depois fui fazer outros experimentos enquanto núcleo. Eu acredito que a
estruturação do núcleo depende muito do processo histórico dos seus atores políticos
e depende muito das condições objetivas dos lugares. Por exemplo, o núcleo que eu
componho hoje é o núcleo do DF. É o núcleo que está em Brasília, portanto, ele tem
uma tarefa histórica que é se relacionar com alguns espaços difíceis, espaços onde os
poderes são mais concentrados, como é o Congresso Nacional, como é o Judiciário.
Então, entendemos que o núcleo daqui do DF tem uma tarefa diferente do núcleo de
Pernambuco, por exemplo, que é atuar com mais precisão, com mais disponibilidade em
algumas agendas nacionais, como é o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, como
é o Congresso Nacional. Então, essa é uma estratégia que a gente precisa, enquanto
40 anos, definir, trabalhar, estudar melhor. Encontrar algumas alternativas que façam
uma rede de articulações existir para que o Cebes seja também a representação de lutas
populares e lutas sociais que acontecem no nosso País, que é tão imenso, tão plural e
tão necessitado de um sujeito político como o Cebes, com uma agenda tão importante
que tem uma potência – e foi por isso que eu fui para o Cebes – de trazer processos
geracionais. Então, a geração que eu acredito que esta dentro do Cebes é o encontro da
diversidade de histórias e de experiências de vidas de pessoas que já acumularam, porque
historicamente viveram outros processos, e pessoas que estão acumulando, porque estão
vivendo alguns processos agora com outra forma de vigor. Então, ele é um lugar que
tanto aproxima um processo geracional como também é um lugar que tem potência de
acolher a diversidade.
Cebes – Como articular o espaço de atual da diretoria do Cebes e dos núcleos?
Liu Leal – Primeiro que eu acho que o Cebes tem um potencial de se renovar e de se
reinventar. As tecnologias, inclusive essa que a gente está usando hoje para um seminário,
um seminário virtual. Então, o formato que eu já falei anteriormente que os núcleos
possuem dessa diversidade de arranjos também se dá nos objetivos que hoje os núcleos
vão apoiando a estrutura que a gente chama Cebes. Eu acho que a gente vive um momento

Os Núcleos do Cebes: A Importância da Luta Local

333

Foto: Acervo RADIS/ENSP

de fazer novos arranjos. A luta política pede. Então, não é uma opção é uma necessidade
para contribuir na luta política. Hoje se formos olhar o que acontece de arranjo dentro do
núcleo do Cebes tem muito a ver com a luta da rua. Ele tem muito a ver com as lutas de
massa. Os núcleos do Cebes têm muita filiação à luta pela reforma agrária, por exemplo,
à luta pela urbanidade, pela reforma urbana e ele está cada vez mais próximo desses
espaços. Inclusive, nesses anos de 2015 e 2016, vários dos núcleos se filiaram aos espaços
que a nacional também se filiou, mas aos espaços das Frentes, que são hoje a Frente
Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. E em alguns lugares se criou, inclusive, outras
frentes como é o caso do DF, que a gente ajuda e é protagonista na criação da Frente
Democracia e Saúde, que foi uma Frente importantíssima no ano de 2016, atuando em
Brasília com uma agenda nacional para combater o golpe que está acontecendo no nosso
País. Então, essa é uma investida que todos os núcleos de formas distintas, com nomes
distintos, foram se filiando nesse período agora, que é a composição com o movimento
de massas e a organização entre espaços que coubessem uma diversidade de entidades e
movimentos.
Cebes – Qual o papel dos núcleos nesse momento atual de lutas por mudanças e contra
os retrocessos?

Liu Leal – A luta nacional, a luta geral é uma luta local. Se eu não consigo modificar as
relações no meu bairro, na minha cidade, na minha comunidade, fica muito difícil que o
mundo mude. Então, é importantíssimo reconhecermos que as mudanças estão muito
mais próximas do que uma coisa idealizada e utópica. Elas são reais. Elas são cotidianas e
elas têm a ver com toda ação política que podemos fazer. Portanto, não seria diferente a
atuação de um núcleo. O núcleo precisa reconhecer a sua potência que pode ser na ação
teórica, na disponibilidade de processos de comunicação, de informação e pode estar
em ação direta também. Seja promovendo processos formativos, seja participando de
rádio comunitária, seja discutindo e organizando frentes em ambientes que muitas vezes
são adversos, como são os legislativos, por exemplo. Mas essa é uma agenda que se faz
fundamental. Os núcleos hoje precisam atuar urgentemente nas relações da necessidade
que a sociedade está nos pedindo. Vivemos um golpe e precisamos reconstruir o nosso
País. Para nós, reconstruir o País é não deixarmos que vários direitos como direito à
saúde, à seguridade social, o direito à vida, que é o que hoje temos agravado. Inclusive,
o processo de criminalização que muitos de nós já estamos sofrendo retaliações e
infelizmente podemos sofrer algo um pouco mais que comprometa as vidas. Porque já
aconteceu, inclusive, em representante do núcleo do Cebes, atitudes violentas do estado
brasileiro. Esses núcleos precisam encontrar uma forma de atuar para conjuntura. E o que
é que a conjuntura hoje nos pede enquanto núcleo? Ela nos pede ação política. Ela nos
pede capacidade de aprofundamento de um projeto político que precisa ser feito para
o nosso País. A crise que estamos vivendo, o processo de golpe, ele tanto nos obriga a
resistir diante dessa ação conservadora que esse poder oligárquico, machista, racista tem
feito ao nosso País. Essa usurpação desses partidos, Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)... e Rede Globo
e esses grandes oligarcas do nosso País. Esse País que tem exploradores históricos e
mantidos e que só trocaram a blusa, mas eles continuam os mesmos, os brancos e
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homens. Nossos núcleos precisam encontrar um formato de luta política que responda
a isso. Responda resistindo, mas também responda construindo uma outra lógica, um
outro projeto de sociedade para que possamos vencer esse momento de conciliação de
luta de classe, que até então tivemos em governos progressistas. Então, está na hora de
nós nos articularmos, nos organizarmos, discutirmos e aprofundarmos tanto na teoria
como na prática uma possibilidade de construção de um outro projeto popular para
esse País. Convido, convoco a todas e a todos para se organizar para que possamos vir a
fazer na pluralidade, com quantos puderem para que possamos enfrentar esse momento
conjuntural difícil. Então, venha! Se organize no núcleo do seu estado, do seu município.
Pode ter núcleo em qualquer lugar. Se você está na universidade, você pode criar um
núcleo na universidade. Você pode criar um núcleo dentro da sua comunidade. Você
pode criar um núcleo dentro do seu estado ou município. E a gente também precisa
enfrentar as questões relacionadas com a criação do núcleo regional. Eu falo núcleo, mas
são formatos que se organizam para atuar de acordo com o objetivo. Acho, inclusive, que
seria desafiador criarmos algum tipo de nucleação dentro dos processos legislativos. Não
é assessoria, é ação política. Portanto, ela precisa ter maior capacidade de interlocução, e
precisamos encontrar alguns outros formatos que deem conta do que está se pedindo na
luta política. E, portanto, nós do Cebes vamos nos reinventar e certamente faremos uma
grande resistência e potencializaremos a defesa da democracia.
Cebes – Poderia falar um pouco do que representou o Cebes no cenário brasileiro nos
últimos 40 anos?
Liu Leal – O Cebes é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Ele se comporta como
movimento porque acumula a luta política. Ele se filia aos espaços políticos da luta por
justiça social, pela democracia, pela seguridade. Ele apresentou, há 40 anos, o Sistema
Único de Saúde, uma sugestão que foi discutida e foi efetivada na VIII Conferência
Nacional de Saúde e, posteriormente, na Constituinte e na Constituição. O Cebes tem
um referencial importante no socialismo e que no momento atual precisamos, inclusive,
atualizar o que nós chamamos de socialismo. Há 40 anos, a gente tinha o mundo
polarizado pela discussão capitalismo e socialismo, e nesse novo momento essa luta
continua. Mas hoje temos outros arranjos na discussão do socialismo, e eu vou provocar
o Cebes, é óbvio, a discutir, por exemplo, o paradigma do bem-viver, que é um paradigma
da região Andina. Que precisamos discutir uma outra forma de pensar um socialismo
que caiba outros valores e outros arranjos societários. Estou falando do bem-viver, mas
podíamos discutir outros paradigmas que precisamos atualizar para tentar recompor uma
agenda política e uma agenda social que preze por justiça, que preze pela amorosidade,
que preze pela reciprocidade e pela solidariedade. A atualização de algumas agendas
como é o socialismo precisa acontecer. Ela já vem sendo discutida em vários países
da região da Latinoamérica, que são os países andinos que discutem o bem-viver. O
viver bem depende de que filiação de povos originários estamos falando. Acredito que
esse seja um tema interessante que podíamos discutir dentro do Cebes. E acredito que
nessa nova discussão sobre o que é democracia e projeto popular, qual é o paradigma
que nós da Esquerda, que acreditamos numa justiça social, precisamos encontrar formas
de representá-la dentro de um novo processo, que não é um processo capitalista, que
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não é um estado que serve a elite. Ela tem que servir ao povo. A gente vai precisar
enfrentar essas questões relacionadas a como acreditamos que esse socialismo pode se
efetivar. Então acredito que essa é uma temática que iremos discutir bastante durante
esses próximos anos como outras temáticas que surgiram. Ela traz conosco o bem-viver
ou outras questões. Elas trazem uma necessidade de construir processos mais solidários,
mais fraternos, de maior reciprocidade que é o que a nossa sociedade precisa. A gente,
além de querer comer, de ter liberdade, a gente precisa aprender a se relacionar com o
mundo e a ter um mundo em mais equilíbrio entre o homem e a natureza. E as outras
questões que é o que o bem-viver apresenta para todos nós como uma estratégia, uma
alternativa de viver melhor e viver mais feliz. Acredito ser uma temática que vai nos
trazer a uma discussão forte, enfática, mas que precisa modificar nossas práticas.
A proposta que o Cebes defende há 40 anos e que mantém a mesma defesa porque ela se
torna viável. Como se tornou, a partir do SUS, propor uma saúde universal com princípios
importantíssimos da integralidade, da equidade. Ela vinha sendo construída apesar de
não atender nas condições que nossa população precisa. O Cebes traz para discussão do
setor saúde, e anunciou isso e conseguiu contribuir com sua formulação dentro do que se
chamou SUS, uma proposta avançadíssima para aquele estado, para aquela Constituição,
que por mais que tenha levado o nome de Constituição cidadã, tinha suas limitações,
que eram as limitações da sua própria conjuntura e do próprio desenvolvimento
civilizatório do nosso País. Ela traz no seu arcabouço uma base socialista. Para que ela
exista, precisa que o nosso estado sirva a outros. Ele sirva ao bem social, à população, e
não ao mercado. Então, se anuncia vencendo as contradições, algumas delas, que não se
venceu todas as contradições no texto constitucional nem da Constituição, nem da Lei
8.080. Mas se anuncia naquela entrelinha que precisaríamos enfrentar as questões, por
exemplo, da determinação social da saúde. Ter SUS é ter saúde, é ter água, é ter terra,
é ter trabalho, é ter tempo para descansar, é ter família na sua diversidade. Como é que
esse arranjo que acreditamos ter uma base socialista vai se efetivar dentro de um estado
capitalista? Continuam sendo muitas contradições, muita luta para que essa construção
do SUS aconteça dentro desse arcabouço. Para vários outros setores, nós do setor saúde
apresentamos uma grande novidade. A Política de Saúde é referência para outros setores
porque ela tanto avançou na sua discussão sobre representação participativa, a partir do
controle social, como ela avança falando de universalização, de equidade, de integralidade,
de regionalização, da pluralidade dos atores sendo atores que interagem e que são
corresponsáveis no cuidado e na ação política. Ela, então, se apresenta assim, mas é óbvio
que, para que ela se efetive, vai conviver com toda a dinâmica de mercado. Ela é um
negócio muito lucrativo para aqueles que compreendem e entendem estrategicamente e
continuam com pele de cordeiro algumas vezes e muitas vezes como lobo. Então correm
atrás das políticas e atuam de uma forma muito vigorosa. É tanta que a grande maioria
desse congresso que está posto tem uma grande base desse mercado do setor saúde.
Seja a partir dos planos de saúde, seja a partir da indústria farmacêutica e de insumos,
mas eles influenciam diretamente no comando político do poder legislativo e também
dos outros poderes. Seja interferindo diretamente com os técnicos que estão dentro da
gestão, com os ministros e outros arranjos que são feitos para que o mercado prepondere
dentro do setor público. Comem a maioria do bolo, os 55% do recurso do SUS vão para
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o setor privado. Então esse bolo é grande e ele não está indo para o povo. Ele está indo
ainda para o mercado e ele nos fere, muitas vezes, de morte. No momento que mais
precisamos, que é quando a população necessita de cuidado e que ela está passando por
uma condição com o seu familiar ou o seu amigo está passando por uma situação muito
vulnerável, esse mercado vem e agride mais ainda. Seja pelo setor público fazendo as
pessoas se fragilizarem numa fila com expectativas, seja no setor privado retirando tudo o
que ela tem enquanto recurso para que ela tenha condições e tenha vida. Então esse é um
setor muito delicado para ser lidado e ele é um setor de muita importância e defesa. Eu
queria denunciar aqui um desses, que são vários lugares, como eu escutei de uma agente
comunitária de saúde quilombola, que o sistema de saúde de lá está fazendo cirurgias. A
maioria está histerectomizada, 85% das mulheres desse município relatado, entre 24 e 45
anos, estão histerectomizadas. O que vai acontecer com isso? Então a saúde pública está
interferindo diretamente na luta da terra, porque se essa família, esse quilombo, não tem
mais filhos, essa terra não tem mais dono. Então, essa terra vai para aqueles que sempre
usurparam o que era do povo. A saúde é tão perigosa, que ela pode usar o direito, que foi
o acesso, manipulado para que seja usurpado o direito à terra de um povo, que é um dos
povos que a gente tem uma dívida histórica no nosso País.

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) é um dos principais protagonistas do
Movimento da Reforma Sanitária brasileira, movimento que não se esgotou com a inscrição
dos princípios resultantes da VIII Conferência Nacional de Saúde na Constituição de 1988
e com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, porquanto o Sistema Único de Saúde
(SUS) vem sofrendo ataques de diversos setores contrários à publicização da saúde desde
o seu nascimento. Como membro do Ministério Público Federal (MPF) venho atuando em
defesa do direito público subjetivo à saúde e na defesa do SUS desde 1994 e já no primeiro
momento travei conhecimento com o Cebes que, em todas as oportunidades possíveis,
colaborou e vem colaborando com o MPF nessa missão, institucionalmente e/ou com
o profundo conhecimento de saúde pública por parte de seus dirigentes e associados.
Parabéns ao Cebes pelos 40 anos de existência, pela luta em defesa da saúde pública, do
SUS e por ter colaborado para a formação de importantes quadros para a disseminação
do conhecimento teórico e prático sobre saúde em nosso País. Cordialmente.
Oswaldo José Barbosa Silva – Subprocurador-Geral da República Ministério Público
Federal
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THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE DO NÚCLEO SÃO PAULO
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Meu nome é Thiago, eu sou médico, graduado na Universidade Federal de Pernambuco
e faço militância na área da saúde desde a minha graduação, no movimento estudantil de
medicina, no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), no movimento de médicos
residentes. Estamos aí na luta em defesa do Sistema único de Saúde (SUS) desde a
época da graduação. Faço parte do Cebes já algum tempo, estou aqui há uns dois anos
construindo o Núcleo do Cebes na cidade de São Paulo, na última diretoria eleita do
Cebes, faço mestrado de saúde pública na Universidade de São Paulo (USP) onde estou
estudando justamente a reforma sanitária e o papel também do Cebes nesse processo
todo de implementação do direito à saúde no Brasil.
Cebes – Para o movimento sanitário saúde é bem mais do que assistência médica. Saúde é
democracia, direitos sociais, emprego, moradia, reforma agrária, vida digna, é bem viver!
Porque a saúde não pode circunscrever- se a um sistema de atenção e de cuidados?
Thiago Henrique – Bom, a saúde, de fato, não pode ser circunscrita apenas a um sistema
de proteção e de cuidados porque ela não é determinada apenas dentro do seu setor. É
importante que a gente compreenda isso. São vários os determinantes que contribuem para
que as sociedades tenham ou não tenham saúde. Então, é fundamental que entendamos,
por exemplo, o que é a questão da terra, do acesso à terra, do acesso à assistência social,
do acesso a saneamento básico, do acesso à educação, do acesso à renda, tudo isso
faz parte de um conjunto que faz as populações terem ou não terem saúde. Então a
população, por exemplo, pode ter um sistema de saúde até determinadamente adequado,
mas não tem um saneamento básico, não tem uma renda que consiga dar alimentação
para toda família, que a família não consiga ter educação para promover o autocuidado
e que as pessoas dependam menos do sistema de saúde; consequentemente, ela não vai
conseguir atingir um patamar bom de saúde, até porque não se resolve a saúde só dentro
da sua caixa!
Cebes – Em 79, no Primeiro Simpósio Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados,
o Cebes apresentou um documento que é considerado até hoje e vai ser considerado
eternamente como basilar na luta do movimento pela reforma sanitária do Brasil. Naquele
momento havia no País uma luta pela democracia e nesse documento já se apresentava
uma ideia de um sistema de saúde articulado com a seguridade social. Você pode
comentar sobre essa questão da saúde como uma questão para a democracia naquele
contexto político lá atrás e no contexto atual?
Thiago Henrique – Bom, é bem interessante a gente comparar o período que o Cebes
apresentou o documento ‘A questão democrática na área da saúde’ e o que se relacionava
ali; nós passamos por um processo muito interessante na sociedade brasileira, que era um
processo de redemocratização, mas que a sociedade estava tomando por direito. Nosso
País, antes de 64, era um país que estava clamando por grandes reformas, era um país
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que estava clamando por um sistema público de saúde, por um sistema de assistência
social, por unificação dos institutos da previdência, inclusive na época, com direitos para
a população, principalmente por conta da realidade sanitária que a gente tinha nos anos
60. Era um momento em que o mundo inteiro estava vivendo o modelo do bem estar
social, era o modelo que a Europa estava vivendo, era o modelo pós-segunda guerra
mundial o mundo inteiro já estava vivendo esse processo. Esse processo foi estancado
em 64, e nós passamos vinte e um anos tentando redemocratizar a sociedade brasileira
para que conseguíssemos ter um sistema público de saúde com qualidade. Então esse
processo aí, no qual se insere não só o documento, mas a própria fundação do Cebes e
a fundação do movimento da reforma sanitária, é um processo fundamental para que a
gente articule democracia com a democratização do bem público, com a democratização
dos direitos, com a democratização da renda, com a democratização da terra. Então,
naquele momento, quando o Cebes apresenta aquele documento, ele se coloca como
uma questão que eu chamaria de uma semente, uma semente fundamental para que
a gente tivesse a construção do sistema de saúde, depois. Então, era um processo de
redemocratização, a sociedade brasileira queria mais, a sociedade brasileira queria direitos,
ela queria ampliar, queria que aquele estado autoritário viesse abaixo para que o povo de
fato pudesse governar e ser povo e ser feliz.
Hoje, trinta anos depois, nós temos questões que precisamos avaliar de todo esse período,
do que aconteceu, mas fundamentalmente no ano de 2016, que eu tenho brincado
‘que é o ano zero’ do mais recente golpe que a democracia brasileira sofre. Que nós
estamos no ‘ano zero’, que acabou de ser dado esse golpe. A gente consegue perceber o
quanto a questão democrática – e não só de uma democracia na metafísica, mas de uma
democracia com substância, uma democracia radical, uma democracia vinculada a um
projeto de sociedade justa que o Cebes defendia em 76 – ela ainda é atual. Nós estamos
hoje caminhando para um processo cada vez mais autoritário, de cerceamento de direitos,
de cerceamento de falas, de cerceamento de opiniões e de cortes em tudo quanto é tipo
de política pública, humanamente do ponto de vista civilizatório. Então, o que a gente
debatia no Cebes (eu falo a gente porque me sinto parte desse processo inteiro), mas o
que debatíamos nos anos 70, naquele documento, quando a gente vai olhar hoje, ele está
mais atual do que nunca. Que nós precisávamos discutir com substância a democracia
que a gente quer do País hoje vinculado a um outro projeto de saúde.
Cebes – O Cebes agora completa 40 anos. Qual a importância do Cebes para a democracia
brasileira?
Thiago Henrique – O Cebes é um ator político nacional, que perpassou o período préreabertura democrática e teve um papel fundamental no período da reabertura e no
período pós-reabertura democrática. Eu conheci o Cebes, por referência nos meus livros
na graduação. Na época que eu entrei na graduação em medicina o Cebes ainda não
havia sido refundado. E, aí o Cebes é refundado no período que eu estou na graduação
em medicina, e a gente começa a perceber que é um ator político, que teve um papel
tão fundamental no processo de redemocratização do Brasil. Volta a ter vigor, volta a ter
vida, volta a intervir novamente com força no cotidiano da sociedade brasileira. Então o
Cebes é uma das instituições fundamentais para que a gente consiga democratizar não só
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o conhecimento, mas democratizar os acessos ao debate, democratizar a politização para
que a gente consiga fazer com que a sociedade brasileira avance para um outro patamar
de consciência. E ele, com certeza, vai cumprir esse papel. Cumpre o papel fazendo o
debate da consciência sanitária, que é isso que a gente tem que fazer resgatando um
projeto de reforma sanitária que a gente tinha nos anos 70 e 80.
Cebes – Thiago, você mencionou o processo de refundação. Você poderia comentar a
importância da refundação e por que a refundação teve que ocorrer no Cebes?
Thiago Henrique – Como eu disse anteriormente, eu era graduando na época, eu era muito
novo, e via os documentos e tal, pela internet, que o Cebes estava sendo refundado.
Entidade que eu conhecia apenas como referência bibliográfica do grande papel que
teve para a formulação do SUS, que eu estava vivendo ali no começo da graduação
em medicina. E, quando eu vi o Cebes ser refundado, era a gente ali na militância do
movimento estudantil de medicina, o professor disse:
olha, aqui está um ator político que a gente precisa ajudar a fortalecer a partir desse momento,
agora, quando a gente sair da graduação, quando a gente sair da faculdade, a gente precisa
ajudar a fortalecer esse processo aqui porque é um ator político, que olha o que fez! Muitas
vezes a gente acha que tem problemas com o SUS, o SUS está longe dos nossos sonhos.
É verdade! Só que se a gente considerar que 40% do parlamento que a gente tinha,
formulando a nova Constituição, tinham sido apoiadores do regime e apoiadores do
regime militar, tinham sido da Aliança Renovadora Nacional (Arena) e do Partido
Democrático Social (PDS). E pensar que a gente conseguiu chegar de forma tão
organizada naquela Constituinte de 88! Cebes cumpriu um papel fundamental, um papel
fundamental de levar os anseios da sociedade civil para aquele momento, para tencionar
um projeto progressista na Constituição de 88.
Cebes – Você também milita no núcleo do Cebes. O que é o núcleo do Cebes, e qual é o
papel de um núcleo no contexto do Cebes contemporâneo?
Thiago Henrique – Olha, eu ajudei a refundar o Núcleo do Cebes de São Paulo, que era o
núcleo histórico da cidade de São Paulo, que na verdade foi um dos primeiros núcleos na
história do Cebes. Só que a gente refundou esse núcleo com uma cara nova. Na verdade
nós chamamos, inclusive, vários professores históricos que participavam, mas por conta
de agenda, tinham muita dificuldade. E a nossa ideia, nossa iniciativa ali dentro era de
atrair a juventude. O Núcleo do Cebes na cidade de São Paulo, que é a experiência que
eu venho tendo de núcleo do Cebes, é o núcleo que a gente brinca que é ‘o núcleo de
encantamento’. A gente quer encantar mais pessoas pra luta do direito à saúde, formar mais
gente no espírito crítico porque nós estamos dentro de uma faculdade, nós nos reunimos
na faculdade de saúde pública da USP, que é um prédio histórico, um prédio histórico
cujo nome é Instituto de Higiene, e que a gente quer tencionar para que aquele modelo
de saúde que é defendido e discutido naqueles corredores seja um modelo transformador
e não um modelo meramente reprodutor da ordem. Então, a gente tem um cuidado
para que aquele núcleo nosso seja sempre acolhedor e sempre aberto para os jovens.
Para que os jovens, os estudantes de graduação que passam por aquela faculdade, eles se
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sintam acolhidos e a gente ajude eles a se formarem. A gente brinca muito que é coisa
de oferecer ‘a pílula azul e a pílula vermelha da matrix’. E a gente brinca que “queremos
ser produtores de pílulas vermelhas”, pra conseguir trazer mais gente pro direito à saúde.
Cebes – Há um debate interno no Cebes, que não vê as funções do Cebes local, do
Cebes dos núcleos, muito aproximadas da direção nacional, ou seja, o Cebes acaba sendo
fragmentado, como é uma tendência geral. Qual é a sua visão sobre isso e como o núcleo
pode se tornar parte real do Cebes, no processo de formulação, ativismo, prática política,
enfim?   
Thiago Henrique – Eu acho que a relação entre os núcleos e a diretoria nacional do Cebes
é essa questão que a gente tem que articular no processo único de formulação política
e teórica, inclusive de pesquisa engajada; na prática social a gente precisa dar saltos de
qualidade, mas acredito que os núcleos, junto com a diretoria, conseguem ir ajustando
ao longo do tempo. então a gente precisa conseguir ter mais reuniões com os núcleos,
conseguir ter um espaço de e-mail que a gente se comunique mais, que a gente debata
mais, que a gente consiga formular mais. Eu acho que muitas vezes, e isso acontece
muito em boa parte dos nossos núcleos, eles ficam com um ativismo muito forte, eles
vão para ocupação, eles vão pra Conselhos locais de saúde municipais e estaduais e
muitas vezes a gente não consegue ter nos espaços dos núcleos um espaço também de
reformulação da política, de ter um diagnóstico da cidade. O núcleo de São Paulo tem
uma tarefa de fazer um diagnóstico sanitário da cidade de São Paulo, o diagnóstico das
forças políticas que discutem aquilo lá. Porque isso, juntando com vários núcleos que nós
fazemos nesse País pode fazer com que a nossa diretoria nacional tenha um substrato
para que a gente consiga dirigir um processo político de disputa da saúde do SUS no
Brasil inteiro, de forma coordenada, de forma orgânica, de forma que os núcleos e a
diretoria vão se confundir numa coisa só. Eu acho que esse é o tipo de relação que a gente
tem que almejar dos núcleos com a diretoria daqui pra frente. Eu acho que a gente vem
conseguindo, com algumas dificuldades por conta de agenda, porque nós somos todos
militantes, mas somos trabalhadores, somos professores, somos pesquisadores, somos
estudantes. Então nós não ganhamos pra isso, esse não é o nosso trabalho; e isso é uma
dificuldade, porque nós fazemos isso por amor, por dedicação e por acreditar num sonho
de um país mais justo. E eu acho que é esse o sentimento que tem que permear essa
relação que a gente vai costurando entre a diretoria e os núcleos pra frente.
Cebes – O que é que o Núcleo de São Paulo tem feito?
Thiago Henrique – Agora mesmo acabei de conversar com uma companheira lá de São
Paulo. Nós estamos fazendo muitas relações com vários sindicatos e várias frentes, por
exemplo; daqui a duas semanas eu estarei num debate no Sindicato dos servidores
públicos da cidade de São Paulo. Há duas semanas atrás, eu estava num debate com o
secretário estadual de saúde de São Paulo, levado pelo movimento de usuários, e nossa
companheira, Gabriela, ela vai estar na semana que vem numa plenária internacional
dos movimentos da Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América), que vai
acontecer na cidade de São Paulo, ela vai representar o nosso núcleo. Então, nós estamos
abrindo frentes com a igreja, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
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com algumas comunidades. Nós começamos a desenvolver alguns projetos de formação
política em saúde, de discutir com os delegados dos movimentos de usuários que vão
para as conferências, que participam dos Conselhos locais. O Núcleo de São Paulo tem
feito muito isso, estamos fazendo articulações com esses movimentos, vamos nos atos
contra o golpe que houve nesse País no ano de 2016, nós cerramos fileiras junto com o
movimento Saúde pela Democracia. Fizemos vários atos na Faculdade de Saúde Pública,
fizemos atos no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo), fizemos atos na Avenida
Paulista, fizemos até uma performance teatral que as meninas prepararam sobre a morte
do sistema público de saúde, no meio da Avenida Paulista. Então nós temos criado
coisas diferentes. Precisamos avançar, precisamos atrair mais gente, mas eu acho que a
criatividade e o dinamismo dos núcleos é uma coisa que dá vida e vitalidade ao Cebes na
base. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre está prezando por manter.
Cebes – Por três ou quatro vezes você citou ‘sistema Público de saúde’, no lugar de
Sistema Único de Saúde. Qual é a diferença que você vê entre sistema único e sistema
público, e por que essa preferência de chamar ‘sistema público’?
Thiago Henrique – Não foi uma preferência a princípio, a preferência de chamar Sistema
Público de Saúde foi uma coisa mais, vamos dizer assim, de uma vitória do inconsciente
do que de fato uma opção política, porém valeria a discussão sobre isso hoje. Daí, essa
questão da diferenciação do sistema público e do sistema único, hoje, valeria uma diferença.
Porque nós temos hoje um ministro golpista da saúde, que fala – infelizmente não foi só
ele que falou –dizendo que “ele é o ministro da única, o ministro de toda a saúde”. Só que ele
se coloca como um ministro do mercado, ao invés da coisa que é pública, que é o sistema
único. Nós criamos o SUS pra ele ter um papel importante, para o mercado privado ser
residual, ser absolutamente complementar dentro do sistema público de saúde. O que
aconteceu com o processo, com a dinâmica do capitalismo brasileiro, com a dinâmica
do processo de consolidação do Sistema Único de Saúde, foi o inverso. Hoje a gente tem
o SUS muitas vezes sendo usado com resseguro do sistema privado e isso está sendo
reforçado pelo atual governo golpista. O atual governo golpista está querendo colocar o
SUS no lugar residual do sistema privado! Essa proposta dos planos privados de saúde,
por exemplo, quer dar conta disso aí e eu acho que é uma coisa que a gente tem que
combater para que o inconsciente não nos pregue peças.
Cebes – Você não acha que, nesse contexto político, não é necessária a reafirmação do
Sistema Único de Saúde com seus princípios, com suas bases justamente para contrapor
esse discurso privatizante que está posto?
Thiago Henrique – É absolutamente necessário que nós retomemos hoje o debate do
Sistema Único de Saúde! Nós precisamos colocar o debate do Sistema Único, enquanto
um sistema fundante ligado com a ordem social, um sistema ligado com a assistência
social, um sistema ligado com a previdência social que está imbricada numa coisa só e
não está separado. Nós precisamos fazer esse debate novamente hoje com a sociedade
brasileira, porque hoje foi funcional pra o capitalismo brasileiro separar essas grandes
áreas, localizar uma crise na previdência, outra crise diferente na saúde, outra crise na
assistência social, quando na verdade nós temos uma crise desse estado brasileiro que
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quer manter os ganhos do capital e não permitir um financiamento do direito público,
do direito público de uma forma geral, do direito à assistência, do direito à previdência,
do direito à saúde que é o que a gente chama de direitos universais, da universalização
dos direitos de uma forma geral. Então é preciso e fundamental que a gente volte a
discutir isso porque nós temos hoje uma tentativa de focalização da política pública
de saúde de um retorno de quarenta anos, nós temos a tentativa de focalizar a política
pública de saúde nos mais pobres, nos mais desassistidos, nos desvalidos. Não é à toa
que nós temos hoje uma política de Estado, em que o presidente da República nomeia
a sua esposa, enquanto primeira dama, para coordenar as Políticas Sociais. Nós estamos
retrocedendo na história com a política de ‘primeiro damismo’, onde as damas dos
oligarcas cuidavam da caridade. Nós não queremos caridade, nós queremos políticas
públicas e direitos universais! Porque o cidadão e a cidadã brasileiros lutaram por isso
na redemocratização brasileira e continuam lutando por isso até hoje, e são o cidadão
e a cidadã que sustentam esse estado brasileiro, que precisa fornecer esses direitos
universais para todos.
Cebes – O Cebes tem delegado ao Núcleo de São Paulo inúmeras representações
políticas. Eu queria que você comentasse a importância de um núcleo assumir funções
tão estratégicas dessa natureza.
Thiago Henrique – Desde que nós refundamos o Núcleo de São Paulo, a diretoria vem
pedindo ao núcleo para cumprir alguns papéis de representação quando acontecem
grandes eventos ou reuniões importantes e estratégicas na cidade de São Paulo. Então,
por exemplo, nós fizemos representações do Cebes, da entidade de uma forma geral,
em reuniões com a Secretaria Geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e
com algumas fundações pra discutir a questão do Tisa (Trade in Services Agreement),
que é o tratado internacional de liberalização da área de serviços no mundo inteiro,
onde trinta países estão querendo liberalizar essa área de serviço. Nós do Cebes, fomos
em três representando a entidade nacionalmente para consolidar e trazer esse debate
para o núcleo. E continuamos acompanhando a plataforma de descriminalização das
drogas, a plataforma nacional que faz um debate muito avançado para a sociedade
brasileira sobre essa questão. Nós tivemos representação nas reuniões na Frente Brasil
Popular em São Paulo, do colegiado nacional; o Núcleo do Cebes de São Paulo, vem
se fazendo representar lá. Então isso é fundamental, eu acredito nessa relação que se
estabelece porque ajuda a ir amadurecendo, empoderando os núcleos. A gente vai
formando novos quadros nos núcleos, participando dessas reuniões. Muitas vezes os
companheiros, as companheiras são jovens que não têm muito traquejo desse tipo
reunião, se sentem inibidos, mas aí, com o tempo vão se apropriando, vão trazendo
o acúmulo desses espaços pra dentro da entidade, pra dentro do núcleo e isso é
fundamental. Eu acho que esse tipo de representação, por exemplo, na cidade de São
Paulo, fez amadurecer muito os jovens quadros nossos, temos companheiras nossas
que são estudantes da graduação, ainda, que estão com um nível de debate, um nível
de compreensão absurdo. Porque começaram a compreender que a política não é só
aquela coisa da metafísica, que nós vamos para uma discussão política real do mundo
concreto, e aí as coisas mudam um pouco de figura. Isso é fundamental pra que a gente
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vá forjando novas mentes, novos quadros, novos intelectuais que vão estar construindo
essa luta conosco.
Cebes – Qual tem sido o mecanismo de retorno ao conjunto do Cebes, dessas
representações do Núcleo de São Paulo, que tem sido conferida ao Núcleo de São Paulo?
Thiago Henrique – Essa questão da relação do retorno das representações, nós estamos
pedindo que os representantes do núcleo na reunião escrevam relatos de volta e enviem
pra diretoria, coloque na lista do Cebes etc. Então, nós fizemos isso na reunião do
Tisa, fui eu inclusive, participei e mandei o relato pra diretoria, mandei o relato pra
nossa lista no WhatsApp para que as pessoas soubessem o que era, mandei alguns
textos. O pessoal que vem fazendo representação na Frente Brasil Popular, que é a
Kátia, a Paulinha, vêm mandando relatórios pra diretoria sobre as participações lá, na
plataforma de drogas, idem. E a gente vem sempre tentando fazer isso daí. A gente
precisava abrir um canal, acredito que desde o último Simpósio, um canal melhor
de comunicação. Nosso núcleo, nesses tempos do golpe, estava muito focado nas
questões das lutas contra o golpe, então praticamente não participamos de reuniões de
representações maiores, mas acredito que coletivizar essa coisa, colocar um relatório
dizendo: ‘a reunião foi assim… esse foi o tipo de participação’, acho que é fundamental
para que a gente debata com o conjunto da entidade.
Cebes – Você vê, nesse contexto da conjuntura contemporânea, como o Cebes deve
atuar, que estratégias de luta, de resistência pra impedir ou pelo menos minimizar os
retrocessos que estão postos aí? Quais são as grandes questões em pauta?
Thiago Henrique – Eu acho que tem uma grande questão em pauta hoje no mundo inteiro,
e no Brasil em particular, agora depois desse golpe, que eu acho que o Cebes tem que
olhar com maior atenção, que é não canonizar essa democracia. Essa democracia que
está aí, não é a democracia que o Cebes defende no documento de 76. Essa democracia
que está aí, não é a democracia que estampa as nossas camisas e nossos slogans e nossas
palavras de ordem quando a gente diz que “saúde é democracia e democracia é saúde”. Essa
democracia que está aí é uma democracia que foi golpeada, que deu o golpe. Eles, o lado
de lá, também usam a palavra democracia, o lado de lá diz que “foi em nome da democracia
que uma presidenta democraticamente eleita foi impedida de continuar o seu mandato”. Essa
não é a nossa democracia. Então eu acho que tirar conclusões de que nós não podemos
canonizar essa democracia, e buscar uma democracia com substrato, com substância
de uma democracia radical, uma democracia real é o que o Cebes precisa ter como
um elemento norte filosófico. E como fazer isso daí? Eu acho que o Cebes tem que
fazer parte de um grande movimento onde a gente faça um casamento entre a classe
trabalhadora, os estudantes, os jovens, os novos atores políticos de vários movimentos
que vêm aparecendo agora, que dialogam com várias identidades que vêm surgindo da
juventude, como o movimento de defesa dos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais), os movimentos feministas, os movimentos dos negros, da
periferia, o movimento hip hop, os movimentos das favelas. Nós precisamos encontrar
mecanismos e canais de nos articular com esses movimentos, para que a gente crie um
novo bloco histórico. Eu acho que o desafio do Cebes é participar da construção de um
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novo bloco histórico progressista que consiga se impor ao lado de lá, porque não vai ser
convencendo o lado de lá! Nós sabemos que esse lado de lá, que nos deu um golpe este
ano, não precisa ser convencido de que eles deram um golpe na democracia, eles sabem
que deram um golpe na democracia! A política é disputa. Na política de saúde o Cebes só
conseguiu o que conseguiu influenciado a constituição do SUS, porque disputou, porque
foi tenaz, porque foi firme em suas posições. Eu acho que o Cebes precisa participar desse
novo processo que está sendo gestado hoje ainda, mas precisa conseguir florescer mais.
Que é a construção de um novo bloco histórico progressista que imponha ao lado de lá
um projeto de humanidade, um projeto de civilização. Porque se a gente permitir, o lado
de lá vai querer que a gente continue na barbárie.
Cebes – E como é essa participação do Cebes? Como você vê a participação do Cebes?
Thiago Henrique – Eu vejo a participação do Cebes na conformação do novo bloco
histórico, como, primeiro, a articulação com diversos movimentos sociais e não só
articulação do ponto de vista de participarmos de reuniões, mas de sermos mais
permeáveis a esses movimentos dentro da própria estrutura dos nossos núcleos, de
construirmos ações e atividades em comum, nos estados, nos municípios que a gente
esteja constituindo e tecendo. Na verdade o meu grande sonho é que a gente conseguisse
tecer um movimento tão grande ou maior do que foi o movimento da reforma sanitária
dos anos 70 e 80. O meu grande sonho é que o Cebes ajudasse a catalisar, ele não vai
ser o único. Nós sabemos que na saúde hoje, são vários os movimentos, movimentos os
mais diversos, movimento do trabalhador, movimento da saúde lá do setorial dos Sem
Terra, lá dos Sem Teto, então temos uma pluralidade. Que é bem diferente, inclusive, do
que tínhamos naquele momento. Eu acho que o Cebes tem que ser catalisador disso,
catalisador de uma construção unitária, uma construção que preze pela unidade, que
preze pela construção coletiva, que preze por respeitar os outros e as diversas identidades
e que preze fundamentalmente por construir conjuntamente um projeto único de nação.
Eu acho que é desse bloco histórico que o Cebes tem que ser parte e partícipe.
Cebes – Qual o recado que o Núcleo de São Paulo dá para os outros núcleos do Brasil?
Thiago Henrique – Eu acho que o recado que seria interessante colocar, pela vivência que
a gente teve no Núcleo de São Paulo, mas eu falaria até mais, pela vivência que a gente
teve de uma forma geral no Cebes, nesses últimos anos, é que o Cebes, não só está vivo,
mas ele cresceu nesses últimos anos, o Cebes mostrou uma vitalidade, uma capacidade de
influenciar na política local e na política nacional maior do que vinha apresentando em
outros momentos; principalmente, agora falo das políticas locais, porque nós conseguimos
capilarizar mais, ter mais núcleos com atuações e fazer uma atuação política fundamental,
que está acontecendo nos Conselhos Municipais de Saúde. Então acho que o recado que
essa história recente do Cebes dá pra gente é que é possível e que nós estamos animados
pra conseguir avançar com essa construção, dar mais musculatura ao Cebes e fazer com
que ele seja esse quebra cabeça da saúde, que ajude a articular unidade dentro desse setor.
Cebes – É muito heterogênea a situação dos núcleos. O que você falaria dos núcleos mais
retraídos?   
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Thiago Henrique – Essa heterogeneidade que há nos núcleos do Cebes, nós temos núcleos,
por exemplo, o nosso próprio Núcleo de São Paulo, em que, por conta dos calendários
das faculdades, muitas vezes dá uma desmobilizada em épocas de provas, isso acontece
com vários deles, principalmente com os que têm mais jovens. Os que têm mais velhos,
como eu, conseguem ter uma regularidade um pouco maior. Mas aí, nós temos um pouco
dessa dificuldade. Isso vai ocorrer em vários núcleos. O que eu digo de vez em quando,
quando a gente tem reuniões com três, quatro pessoas no núcleo – de vez em quando
porque a gente tem uma reunião com três, quatro e, daqui a um mês a gente tem reunião
uma reunião com vinte, vinte e cinco, trinta no núcleo do Cebes, não é uma reunião
unitária, no núcleo! – aí, o que eu digo pro pessoal é “pessoal, o que importa é a gente manter,
é a nossa teimosia em manter, estar com pouco sempre é o fundamental pra nós mantermos isso
aqui vivo”. Porque a conjuntura vai jogar um monte de gente pra procurar algum lugar pra
despejar suas esperanças num mundo novo. E aí, a gente tem que deixar os núcleos do
Cebes sempre abertos para eles serem essa esperança num mundo novo, dentro do setor
saúde, que é o que a gente defende. Viva o Cebes!

Sou da geração de sanitaristas que teve a sorte de participar de vários momentos
importantes da história da saúde pública brasileira nas últimas quatro décadas. Tempos
de mudanças expressivas no cenário geral do País, em particular no nosso campo, que
até foi rebatizado de saúde coletiva. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes)
desempenhou um papel destacado nesse processo. Tive a oportunidade de integrar
o grupo fundador do Cebes em Brasília, mobilizado por Eric Jenner Rosas, por volta
de 1976. Fui colaborador da revista do Cebes, mediante publicação de vários artigos.
Mas, o aspecto marcante da vida cebiana foi a militância em prol de um ideal que hoje
precisa ser retomado com todo o vigor dos primeiros tempos: democracia é saúde,
saúde é democracia. O que passou tem inestimável valor se permanece na lembrança
de muita gente, pois assim se transforma em rica fonte de inspiração para o futuro. Essa
riqueza, guardada em nossas mentes e corações, só tem esse valor se for externada,
compartilhada e renovada em ação com novos companheiros de jornada. Por isso, acho
admirável no Cebes a vocação de recuperar e manter valores conquistados, sempre na
busca de novos desafios, ou seja, transformar memórias em trilhas para o futuro.
Jose Francisco Nogueira Paranaguá de Santana – Núcleo de Estudos sobre Bioética e
Diplomacia em Saúde e Assessoria de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) Brasília
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ÉLIDA GRAZIANE
DOUTORA EM DIREITO, PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Tem-se falado muito que há uma crise da democracia, hoje, no Brasil. Você
concorda que essa crise existe? Quem resolverá essa crise?
Élida Graziane – A ideia de que há uma crise atual na democracia no Brasil, na verdade,
passa até pela real capacidade de a população poder decidir sobre o fluxo dos gastos
públicos. Eu preciso trazer esse debate porque é minha área de acompanhamento cotidiano
para a definição das prioridades do Estado. Uma democracia formal que não permita
à população, de fato, definir os rumos do orçamento público não é uma democracia
substantiva. Quando se promove um processo de redução do espaço democrático apenas
a eleições periódicas, isso esvazia o sentido de que a população precisa ser consultada
sobre aquilo que é prioridade da ação estatal. Preocupa-me, nesse momento, a ideia que
o País faça um ajuste fiscal, constrangendo logo de saída os direitos sociais. Então, se há,
de fato, um embate que coloque em xeque a democracia no Brasil, ele passa inclusive
pela perspectiva de que as decisões mais estruturais não estão ao domínio da população,
sequer são apresentadas alternativas menos onerosas para os direitos sociais.
Quando se fala, por exemplo, no teto fiscal que constrange apenas as despesas primárias,
talvez esse seja o maior exemplo do que seja crise da democracia, neste momento, para a
população brasileira e, em geral, no mundo todo. Quando se coloca em pauta a ideia de uma
desconstrução do estado de bem-estar social que a nossa Constituição pretendeu sinalizar, que,
na verdade, é um pacto civilizatório de mitigação das desigualdades e direitos fundamentais,
e quando nos dizem, a pretexto do inevitável ajuste fiscal, que a Constituição não cabe no
PIB (Produto Interno Bruto) e no orçamento; que o orçamento tem que ser feito apenas
na contenção da despesa primária sem sequer debater as despesas financeiras; as renúncias
fiscais, mesmo os créditos ao mercado na forma de incentivos creditícios de outras estratégias
de fomento, são realmente a prova mais consistente de que a democracia é muito protocolar
– talvez legitimadora – das decisões estruturantes que se passam muito antes, talvez, quiçá
apenas na esfera do mercado. A real sede do poder, infelizmente, não está no povo. Preocupame quando percebemos o conflito do orçamento público sendo conduzido em uma espécie
de contraposição dos direitos fundamentais e da capacidade de ação governamental para
assegurá-los, como se o Estado não devesse se orientar, primordialmente, para os direitos
fundamentais. É muito preocupante, inclusive, a existência de receitas do ponto de vista
jurídico que só se justificam pela destinação que têm. No caso, as contribuições sociais se
destinam para a seguridade social. É inadmissível que o Estado prossiga na sua arrecadação
se não aplica essas receitas na destinação constitucional que justifica sua existência.
Então, do ponto de vista de uma crise na democracia brasileira, talvez ela se revele cada vez
mais enfática no despregamento do caráter meramente formal e protocolar da democracia
representativa, como se fosse uma dispersão da população para acreditar que ela, de fato,
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faça alguma diferença, (mas não faz!), em relação à instância onde as decisões alocativas
do Estado se dão. Onde o Estado coloca o dinheiro é onde, de fato, se define a prioridade
da situação. Eu me lembro de uma frase muito forte do ministro Carlos Ayres Britto, do
Supremo Tribunal Federal, quando teve de julgar a abertura de medidas provisórias sobre
créditos extraordinários e sobre como o Supremo controlaria ou não a constitucionalidade
de leis de orçamento. Constitucionalidade no sentido de aderência ou não à Constituição, o
ministro Carlos Ayres Britto falou com toda ênfase, e é nisso que eu acho que a população
ainda não se deu conta, de que “Abaixo da Constituição a lei mais importante da República é
a lei de orçamento”. É no orçamento que nós temos a estrutura nuclear do que é prioridade.
É ali que se define o caráter substantivo da democracia brasileira. É ali que a gente vai
perceber a consistência ou não da ideia de um ajuste fiscal equitativo. Falta equidade à
democracia brasileira, a começar pelo debate estruturante dos orçamentos públicos.
Cebes – A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa do regime
democrático. O que pode e deve o Ministério Público fazer para se desincumbir desse
encargo?
Élida Graziane – O Ministério Público tem um papel na Constituição de 1988 que não
é trivial: defesa da ordem democrática, da ordem jurídica e promoção dos direitos
fundamentais. Exatamente porque não é uma competência, não é uma atribuição tímida,
mas uma atribuição de grande envergadura, o Ministério Público precisa se colocar nas
tensões que esse poder econômico e estruturante no ciclo orçamentário constrange os
direitos sociais em relação a outros conflitos distributivos. Tenho me perguntado muito
nessa época de ajuste fiscal, do teto de gasto, da PEC 241, como o Ministério Público
tem que criar os constrangimentos necessários para onerar o processo decisório? Não
podemos pelo debate jurídico pretender substituir a política. Isso é muito importante que
se diga, o direito é um instrumento, sobretudo, de constrangimento para a política, seja
aderente a Constituição.
A mim, me parece que o papel do Ministério Público seja de criar maiores exigências,
maiores pressões e contrapressões, freios e contrapesos para trazer a realidade do debate
político-econômico para a conformidade constitucional, e nisso a frase que sempre retomo
nos momentos de mais angústia, no debate com os colegas do Ministério Público e mesmo
do judiciário, que é a frase do professor Celso Campilongo, da USP (Universidade de São
Paulo), que dizia que “O direito não é varinha de condão que resolve tudo de uma vez por todas,
como num passe de mágica”. É ingênuo acreditar que o direito tem uma resposta miraculosa
para os impasses desses conflitos distributivos, para as desigualdades e mazelas sociais.
O direito, como dizia o professor Celso Campilongo, é como uma ‘bengala de cego’,
que vai tateando às escuras os limites da convivência possível. Mas se nós do Ministério
Público não impusermos os limites, os políticos acreditam que podem tolher os direitos
fundamentais da população.
É nessa dimensão que temos de atuar: fazendo contraditório da máxima aderência da
Constituição de 1988. É impondo constrangimentos para exigir mais motivação, mais
transparência; delimitando as balizas do que não aceitamos ceder. Esse pacto civilizatório,
inclusive, é um processo de construção social ainda que a população, neste momento,
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não se dê conta risco do perecimento da proposta de 1988. Essa ideia de que ela não
cabe no orçamento, não cabe no PIB; essa ideia de que pelo ADCT (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias) 4 das disposições constitucionais transitórias se possa
suspender por 20 anos a eficácia de direitos fundamentais, cabe a nós do sistema de
justiça, ao Ministério Público mostrar as balizas estruturantes.
Se não conseguirmos, de fato, não haverá solução miraculosa. Uma única retoma que nós
façamos o processo paulatino de mitigar os impasses, de mitigar as consequências dessa ideia
de um ajuste fiscal tão constrangedor nas demandas individuais e nas demandas coletivas de
baixo para cima no controle incidental. O que é a ideia de controle incidental? Exatamente o
controle da multiplicação das demandas que mostra ao governo que não adianta substituir o
piso da saúde por um teto apenas para correção monetária da inflação, porque na verdade o
dinheiro da saúde continuará sendo exigido e ele vai transformar o piso em precatório e vai
criar um falseamento que esvazia a eficácia imediata do direito, mas que vai continuar sendo
um dever do Estado. Então, nossa atuação nesse momento é inclusive formar uma linha de
contenção de danos. Formar uma linha de ‘daqui não passa’, e é para isso que as instituições
de controle e o Ministério Público têm que ser colocar prontificados.
Cebes – Nossa Constituição definiu o conjunto dos direitos sociais que são articulados
ao sistema de seguridade social. Quase 30 anos depois, ainda podemos acreditar que seja
possível consolidar esses direitos?
Élida Graziane – De fato, a nossa Constituição recebeu, após sua promulgação por
Ulysses Guimarães, uma questão cidadã que trouxe na frente, inclusive, na organização
do Estado o conjunto de direitos fundamentais. É de uma beleza e de uma construção
paradigmática dizer para a população que o cidadão vem primeiro. Não foi ninguém que
trouxe isso a não ser a Carta Constitucional. Em nenhuma outra Constituição os direitos
fundamentais apareciam antes da organização do Estado e dos poderes. O artigo 5º vem
logo depois apenas dos preceitos fundamentais e ele abre exatamente com a prioridade
que nossa Constituição deu para os direitos fundamentais. Não só direitos individuais,
não só direitos ditos negativos que o Estado não intervir na liberdade, na propriedade
do cidadão, mas também os direitos sociais, os direitos de materialização de uma vida
equânime, equitativa, digna.
Nessas quase três décadas de comemoração do nosso ‘direito constitucional’, é importante
fazer o registro do quanto avançamos. Esse desapreço contingente pela Constituição,
esse desapreço momentâneo que a agenda econômica traz para a Constituição deve
ser combatido. A defesa da Constituição e do quanto ela nos trouxe uma evolução
civilizatória, esse legado civilizatório que tem sido defendido no texto constitucional de
1988, se mostra como uma realidade, e não como uma quimera. Eu mesma sou filha de
escola pública. Estudei todo o meu ensino, fundamental, médio e universidade, na rede
pública. Ser filha da escola pública na perspectiva cidadã não me é favor que o Estado
me dê acesso à escola de qualidade, não me é favor que o Estado assegure um Sistema
Único de Saúde (SUS) que atenda de forma universal e integral a qualquer brasileiro,
independentemente da sua renda.
O debate de focalização de políticas públicas apenas sobre os mais pobres mitiga
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a perspectiva inclusiva republicana de direito fundamental. Todos somos iguais. É
importante defender a universalização de direitos sociais, por isso a própria Constituição
também identificou mecanismos de custeio.
Não nos digam que a Constituição não cabe no orçamento, porque o orçamento foi
desenhado constitucionalmente para propiciar esse conjunto de despesas. A Constituição
não fala apenas em assegurar direito, ela estrutura mecanismos protetivos de financiamentos
equivalentes a esses deveres estatais. É muito importante recuperar que o piso da saúde
não foi trazido apenas pela emenda 29. Havia, desde a Constituição originária de 1988, o
dispositivo no ADCT, que prevê que 30% do orçamento da seguridade social deveria ser
destinado à saúde. É esse parâmetro de proporcionalidade mínima que tem que ser resgatado.
A saúde não só goza de piso de gasto, como fonte de receita. Que não nos digam que faltam
recursos, porque os recursos só são legítimos se vinculados as suas finalidades, e isso no
direito é muito claro. O Estado só tem competência para arrecadar contribuições sociais se
elas forem invertidas para finalidades para qual elas foram concebidas. A ideia, do ponto de
vista de celebrar a Constituição, também precisa reconhecer suas fragilidades exatamente
pelo quanto ela foi esvaziada politicamente. Desde 1994, quando a emenda constitucional
de revisão número um foi aprovada, o governo federal tem criado manobras para permitir
que o governo federal desaloque 20% da receita dessas contribuições sociais de outras
formas. É a figura da DRU (Desvinculação de Receitas da União), e que, recentemente, a
emenda 93 expandiu para estados e municípios. É literalmente desconstruir essa correlação
de proporcionalidade entre receita e despesa. Se o Estado só pode arrecadar para atender
esses fins, de promoção da maxificação dos direitos fundamentais, a ideia de uma DRU que
se pereniza desde 94 até 2016, ou seja, 22 anos, e que vai vigorar até 2023, então quase 30
anos de uma desvinculação transitória. Nada é tão transitória que dure 30 anos... Tenho
dito que tratamos a Constituição, no texto permanente, como se fosse uma imagem falsa
que não assumimos... É como se fosse o retrato de Dorian Gray; o cinismo econômico, o
cinismo da política que não prioriza os direitos fundamentais contido na ADCT, como
se tivesse enganando a população, dizendo que os dispositivos civilizatórios do texto
permanente persistem lá. A realidade é dura, daqueles conflitos distributivos que priorizam
despesas financeiras, que priorizam renúncias fiscais, interesses dos mais escusos dentro do
orçamento público. Isso é colocado como se fosse a ideia de um tempo fiscal para 20 anos,
de desvinculação de receitas vigornado até quase ao final de 2023, quase 30 anos.
É dramático pensar que o texto permanente da Constituição é redesenhado na
prática, exatamente no esvaziamento da democracia substantiva, do ponto de vista de
financiamento, de realização de direitos, com a ADCT, e que o Supremo não enfrente isso
com a coragem que a Constituição reclama. Na verdade, nossas instituições de controle
também não se deram conta desse processo paulatino de esvaziamento do orçamento da
seguridade social; porque a DRU é isso, ela mitiga na origem a concepção solidária do
orçamento da seguridade social. Agora, essa ideia de teto fiscal corrigindo as despesas
primárias apenas pela inflação, vai criar ainda mais disputa entre as políticas públicas.
No médio prazo, talvez, o Brasil tenha um corte de gasto social equivalente ao da África
Subsaariana, ou pior, vai induzindo mais desigualdade, mais retrocesso.
Cebes – Você já falou, e é senso comum, que o SUS sofre de um subfinanciamento crônico.
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Há, na sua visão, perspectiva de financiamento adequado e justo para o SUS?
Élida Graziane – Do ponto de vista de financiamento da saúde pública no Brasil, é fato notório
e reconhecido uma tendência de subfinanciamento, e mais recentemente até temos pensado
em um ‘desfinanciamento’, e não só subfinanciamento, com retiradas deliberadas de fontes
que até agora, mesmo pequenas e reduzidas em relação às suas demandas, eram mantidas. É
exatamente neste momento que o debate da relação de saúde suplementar e SUS ocupe uma
inversão de prioridades. O que era suplementar, modelo privado, pretende numa guinada
se tornar a oferta regular, e o SUS seja reduzido a uma esfera subsidiária. Quem não tem
dinheiro para pagar plano de saúde, seria atendido pelo SUS, um SUS apenas para os mais
pobres. De novo o debate sobre focalização, reduzindo o campo de proteção do direito,
reduzindo sua dimensão republicana, o direito de todos e defendido por todos.
Exatamente porque é um problema tão difícil, tão crônico, que tem a ver com o caráter
meramente formal, da nossa democracia, sobretudo uma deliberação dos recursos
orçamentários e financeiros do Estado, é importante superar essa perspectiva de que a saúde
não pode ficar refém de uma receita discricionária, a cada processo anual de aprovação de
orçamento para pingar, isoladamente, uma ou outra emenda ou pingar isoladamente um
pouquinho mais de dinheiro. É uma política pública que precisa de estabilidade. É uma
política pública que traz uma ideia que nós no direito chamamos de dever de continuidade
do serviço público, que não pode ser descontínuo, não pode ter solução de descontinuidade.
Para tanto, precisamos retomar a matriz constitucional, mais do que nunca, ao invés de
soluções contingentes. O debate orçamentário passa muito na perspectiva de um jogo de
barganha restrito, e por isso mesmo muito instável. Ano a ano um parlamentar decide ou
não fazer emendas, o Executivo decide ou não dar a sua tônica de curto prazo, porque
quer se reeleger, quer formar um sucessor. Precisamos resgatar o custeio do SUS com seu
eixo estruturante, inclusive definido constitucionalmente. É uma política pública que tem
que ser viabilizada com os instrumentos econômicos para tanto. Nesse momento, não
vejo solução outra a não ser recuperar o assento constitucional da relação de proporção,
que o orçamento da seguridade dá. As receitas referidas às contribuições sociais devem
ser mantidas apenas no tripé Saúde, Assistência e Previdência.
A ideia de uma desvinculação perene de que os pisos vão ser apenas corrigidos pela
inflação é inconstitucional, e por isso mesmo, precisaríamos fazer um debate de todas
essas propostas. Não são constitucionais, temos que denunciar isso com muita clareza,
nem que a população entenda que essa compensação de danos, desse momento de ajuste
fiscal, tenha que ser feita com a multiplicação de demandas sobre os orçamentos, com
bloqueios de recursos, com pretensão de mostrar ao poder público que ele não pode
tudo. O Estado pode, de fato, manejar diversas competências, mas nenhum governante
pode aviltar a Constituição. Ele não pode simplesmente negar que seu poder só é legítimo
quando aderente e submisso aos ditados constitucionais. Não se trata de se buscar fontes
novas de dinheiro para a saúde, mas exigir as máximas vinculações que já existem.
Precisamos tomar muito cuidado com governantes que oferecem soluções milagrosas,
mas depois falseia a contabilização do dinheiro da saúde. O grande problema da CPMF
(Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) foi a promessa de que seria
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um dinheiro novo para a saúde quando, na verdade, foi uma espécie de base comunicante.
Não adianta prometer solução milagrosa, tem que buscar a aderência. De novo a fala
do professor Celso Campilongo: tateando às escuras os limites da convivência possível,
tornando cada vez mais consistente a ideia de baliza, de limites, de definição num regime
jurídico mais seguro. A educação conseguiu se estabilizar, do ponto de vista de um arranjo
de financiamento, é claro que a educação tem uma série de problemas agora e convive
com vários desvios, mas ela tem um arranjo mais estável porque conseguiu definir, no
próprio texto constitucional, a distribuição de responsabilidades federativas.
O SUS vive hoje, infelizmente, essa fragilidade de custeio, porque acreditou que remetendo
para a regulamentação posterior conseguiria negociar melhor. É um grande problema,
porque o governo federal, literalmente, manobra essa remissão, essa regulamentação
posterior, para de furtar a sua responsabilidade. É uma guerra fiscal de despesa, do ponto
de vista federativo, e também do ponto de vista do cidadão, que tem seu direito negado.
Cebes – Na sua visão, com essa complexa situação, quais são os jogos de interesse que
estão atuando nesse cenário, que prejudica e interfere no financiamento adequado e no
reestabelecimento do financiamento previsto pela Constituição? Quanto e como o SUS
vem perdendo recursos de acordo com o que estava previsto na Constituição?
Élida Graziane – É muito interessante perceber que esse processo histórico de
subfinanciamento, e agora mais recente de desfinanciamento do SUS, atendia a diversos
tipos de pressão e conflitos de interesse. Grupos de pressão, obviamente, referidos, não só
ao sistema de saúde suplementar, saúde privada que pretende ocupar o papel primordial,
ao invés de ser meramente suplementar, e por isso mesmo financia políticos e pauta
a agenda política de quem por ela foi financiado. Por outro lado, existe algo que não
temos tanta clareza no curto prazo, mas que marca a agenda de todos os governos que
sucederam após a emenda de 29, que é um esvaziamento deliberado do piso da Saúde
pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento.
Quando a Constituição, após a emenda 29, trouxe a ideia de gasto mínimo, esse
gasto obviamente comportava a perspectiva de expansão. A ideia de se depender da
disponibilidade de receita, aplicar acima do piso é absolutamente irregular, e tanto é assim
que houve ao longo de todos os exercícios financeiros – ou pelo menos recentemente,
quando a crise econômica partiu da segunda metade de 2013 e começou a se tornar
mais enfática – havia sempre previsões de cotação orçamentárias superiores ao piso. O
TCU (Tribunal de Contas da União) apontou, inclusive, num relatório de fiscalização do
Órgão, que, no período de 2008 a 2012, teria sido um montante superior a 20 bilhões
de reais, em dotações, ou seja, havia previsão legal no orçamento e que, não obstante,
não foram gastos exatamente para manejar o piso no regime de teto. É extremamente
importante que as pessoas entendam isso.
O Conselho Federal de Medicina, partindo desse estudo que o TCU tinha feito da sua
atividade de fiscalização, simulou a aplicação dessa mesma metodologia, do período
de 2000 a 2014, e chegou a um número bem expressivo. Havia dotações autorizadas
em lei, indicando a prioridade que o SUS tinha recebido no processo orçamentário, no
montante de 140 bilhões de reais. Se aplicar a correção orçamentária e se comparar com
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o que o Ministério da Saúde tem disponível, seria equivalente a dois anos. É como se a
União tivesse se eximido de aplicar, embora houvesse autorização legal para tanto, quase
dois anos de dotação orçamentária do Ministério da Saúde.
Imaginemos que isso não se trata apenas de um dado trivial e nem de uma escolha
simples, mas uma escolha de governo referida à política macroeconômica de formação
de superávit primário, em uma prioridade das despesas financeiras e outras lógicas que
esvaziaram a perspectiva de implementar um SUS progressivo e capaz de universalizar
o acesso, mitigar as desassistências, as insuficiências e racionalizar a gestão, porque sem
recursos não se consegue promover as medidas necessárias, as medidas administrativas,
de melhor integração de informática, enfim, de tudo que for necessário para racionalizar
a gestão. É muito importante que se tenha clareza desse nível de conflito distributivo,
pois não se trata apenas dos interesses dos planos de saúde; é uma agenda que antecede
a própria lógica de um piso que se transformou num teto.
Cebes – Nesse contexto de dificuldade de acesso, de precariedade do SUS, nós temos o
fenômeno da judicialização. A judicialização do direito à saúde é, de fato, um caminho?
Élida Graziane – O conflito distributivo a respeito do financiamento mínimo da saúde
tem uma consequência nefasta. E as pessoas, obviamente, têm o direito de exigir e buscar
a efetividade dos seus direitos por todas as vias cabíveis, inclusive a judicial. É muito
importante falar do Brasil num contexto em que esse parâmetro de freio e contrapeso
busca a máxima aderência à Constituição. A judicialização, conceitualmente, não é um
problema. É muito importante que ela seja respeitada até como último freio em que o
Estado se omite, que deliberadamente quer reduzir o arranjo constitucional do direito
à saúde, negando uma condição de direito dos pobres, e que quem tenha dinheiro que
pague pelo seu plano de saúde.
A judicialização tem essa dimensão republicana, de tentar mostrar que se trata de um
direito universal, comparado e exigível. A noção de exigibilidade tem uma capacidade
de constrangimento do Executivo, do Legislativo, que ainda não está suficientemente
explorado do ponto de vista do orçamento. A judicialização agora ganha agenda como
se fosse por si só, uma inequidade, uma mazela, uma distorção do modelo constitucional.
É claro que uma judicialização capturada pela indústria farmacêutica, uma judicialização
permeada pelo viés de demandas individuais de uma classe média que tem acesso à
informação, e que por isso mesmo teria mais facilidade de pautar as suas demandas pelo
próprio poder judiciário, precisa ser depurada. Precisa, inclusive, ser refletida pelo sistema
de justiça. Quanto mais a classe média defender o SUS, defender a ampliação do SUS,
mais forte ele se torna.
Não podemos cair no raciocínio reducionista de que a judicialização retira os recursos
escassos em favor da maioria da população para atender uma categoria de pessoas que
teria condição de pagar para si mesmas o acesso à saúde. Isso esvazia o direito republicano
de fundamentação. Temos debatido com os colegas do Ministério Público que precisamos
ressituar o locus da judicialização. Talvez conscientizar os colegas que atuam cotidianamente
nesse debate que o controle bom não é o reativo, o repressivo. O controle bom, inclusive no
ponto de vista de freio e contrapeso, é o que retroalimenta o planejamento, o que é capaz
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de obrigar o poder público a buscar uma solução que universaliza uma resposta para todos
os cidadãos em condição equivalente. Não basta ofertar o medicamento apenas para o
‘beltrano’, se todos os cidadãos em situação análoga fazem jus a ele.
Talvez o grande legado da experiência da década de 90, da universalização do coquetel
de Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), tenha sido essa perspectiva de que
o governo foi constrangido pelo processo de freios e contrapesos a buscar um ganho de
escala que universalizasse a resposta a favor de todos os cidadãos em situação análoga.
O próprio Supremo Tribunal Federal, quando da discussão da suspensão de tutela
antecipada 175, fez uma audiência pública belíssima, debatendo com a comunidade, com
a sociedade em geral e com a comunidade acadêmica sobre a judicialização da saúde.
O interessante ali é que o debate não ficou apenas sobre a microjustiça. O ministro
Gilmar Mendes, então relator, provocou aquela audiência pública, convidando toda a
comunidade jurídica, todos os operadores do direito a pensar a macrojustiça da proteção
do direito à saúde. Certamente a macrojustiça dá ideia de um SUS constitucionalmente
rígido, que passa pelo financiamento adequado, por uma regulamentação aprimorada,
por uma atualização tempestiva e por uma perspectiva que trabalhe o SUS não como
uma mendicância, de quem não pode pagar por plano de saúde. A judicialização não
é mendicância de quem quer que o Estado faça aquilo que ele poderia pagar se tivesse
condições de custear um plano de saúde. Quem vai ao Judiciário exige um direito
fundamental em condições republicanas. Falta, talvez, desbancar essa fragilidade estrutural
sobre a negativa de custeio adequado, sobre a distribuição de responsabilidades no pacto
federativo, porque a União se omite, é regressiva e acaba fomentando a ideia de que os
estados e municípios arquem sozinhos com aquilo que, se ela universalizasse, teria uma
responsabilidade muito maior. Então, de certa forma, a judicialização interessa à União.
Esta judicialização, inclusive com severos quadros de inequidades, de captura, interessa
à União, que desestrutura um modelo e que, de certa forma, depois usa, até de maneira
ideológica, a judicialização para dizer que não tem como dar tudo para todos.
Não é tudo para todos, é tudo dentro de parâmetro de integralidade debatido de
forma legítima para a sociedade. É para isso que servem as leis, que serve o processo
de compreensão do SUS. Agora, quando o governo diz que a judicialização cria mais
inequidades e nega a dimensão republicana desse direito fundamental, ele pretende usar
a própria judicialização para empurrar quem pode pagar para o sistema suplementar e
dizer que para os pobres vai ser uma atenção cada vez mais reduzida. O Judiciário faz
o freio com contrapeso nessa lógica medíocre e mesquinha de um governo federal que
simplesmente nega a ideia de que piso é piso, é progressivo, e não simplesmente o teto
de uma agenda econômica que tira a edificação do direito fundamental.
Cebes – Nesse contexto de participação social, do controle social da saúde, qual seria o
grande papel dessas instâncias?
Élida Graziane – Neste momento de crise, dita como se fosse apenas uma crise fiscal, mas
na realidade é uma crise econômica que antecede o próprio orçamento; uma crise de
priorização das despesas financeiras, independentemente de elas estarem delimitadas no
debate legítimo dos orçamentos públicos, o controle social, especificamente no âmbito
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do SUS, da proteção do direito à saúde e do SUS, tem um papel que ele ainda não se
deu conta. Neste momento em especial, acredito ser muito importante que o Conselho
Nacional de Saúde promova exigência da consolidação de todos os critérios de pactuação
federativa.
O rateio a que se refere o artigo 198 da constituição é tratado como se fosse uma escolha
discricionária do Ministério da Saúde, por meio de portarias isoladas, desconexas,
discricionariamente definidas. A Constituição fala que o rateio é um parâmetro de
distribuição equitativa das responsabilidades e dos recursos no âmbito do SUS. Não adianta
sobrecarregar os municípios, não adianta mais permitir que os Estados simplesmente se
retraiam e não cumpram o piso. Talvez, nesse momento, a melhor forma de promover
a defesa do SUS e do direito fundamental da saúde seja falar de que dimensão é essa de
rateio, que é obrigatória, mas não é consolidada. O Conselho Nacional de Saúde sabe
que precisa receber do Ministério da Saúde a consolidação de todas as portarias e de
todas as normas que distribuem recursos conforme a pactuação na CIBT (Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite), mas não recebeu.
Estranha-me, do ponto de vista jurídico, que não se perceba o quanto isso fragiliza todo
o restante. Se o Conselho sabe, na forma do artigo 17 da lei complementar 141, que ele
precisa aprovar uma regulamentação, um rateio, conforme foi pactuado na CIBT, pela
União, pelos estados, pelos municípios, e isso até hoje não aconteceu, é uma omissão
constitucional do governo. Se até hoje essa consolidação de tudo que é pactuado
gradativamente ainda não chegou, quando vai o debate para o Judiciário, sobre a falta do
dinheiro federal e quanto a União se comprometeu com cada estado e cada município,
nós não temos sequer um instrumento de pressão, porque nós aceitamos que a União
ficasse, de forma muito discricionária e seletiva, usando uma estratégia de mendicância
política dos próprios prefeitos e dos próprios governadores para liberar, a conta gotas,
portarias de incentivo.
Precisamos ter consciência dos instrumentos jurídicos de proteção, até mesmo para
o federalismo cooperativo no SUS. Ou são consolidadas essas portarias, num grande
instrumento jurídico normativo de distribuição de responsabilidades e recursos no rateio
do SUS, ou vamos continuar nessa guerra fiscal de despesa. Diante de uma ideia de teto
fiscal que vai congelar por 20 anos o piso da saúde, diante de uma sobrecarga muito
grande de custeios sobre os municípios que não têm mais de onde tirar recursos, e diante
de alguns governadores que simplesmente pararam de cumprir o piso. Nesse sentido,
veja Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários Estados que simplesmente
andaram francamente inadimplentes. Ou, talvez, o momento seja mesmo de levar o
direito à saúde a sério, do ponto de vista do seu financiamento. Temos que judicializar o
financiamento adequado do direito à saúde.
Chegou a hora de tratar o orçamento como lei, que de fato é, como algo tão exigível
quanto o tratamento individual, que demanda um remédio específico. Os conselhos
precisam chamar para si a rigidez normativa constitucional do financiamento mínimo
da saúde. Não há tanta lacuna que permita o Ministro escolher, de forma discricionária,
por meio de portarias, o quanto cada ente vai ter. Há de haver a consolidação, o
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rateio estruturado, consolidado, prévio, até para induzir um planejamento que, de fato,
racionalize os recursos. Nenhum gestor municipal sabe hoje o quanto tem direito de
receber no Ministério. Isso vai gerar um efeito cascata de justificativas implausíveis, de
‘porque ninguém fez, ou porque alguém fez e porque fez mal feito’. Nós não conseguimos
ter o recurso adequado de ‘porque o SUS não funciona’. Para quem está sendo omisso
no ponto de vista federativo só há uma certeza: quem está arcando com a sobrecarga
fiscal, hoje, são os municípios, mas a responsabilidade no nível da União e dos estados,
que podem ser punidos, inclusive, com bloqueio dos seus recursos; esse é o artigo 160 da
Constituição.
Os conselhos sociais precisam se empoderar daquilo que a legislação já lhes atribuiu.
Nenhum órgão recebeu mais competência de fiscalização na lei complementar 141 que
os conselhos sociais. Isso tem que ser dito, tem que ser retomando numa perspectiva de
consciência da responsabilidade dos conselhos; é uma responsabilidade que ainda não
manejaram a exaustão. Não adianta fazer um debate vazio, simplificado, ideológico, sem
manejar os instrumentos e competências que a legislação atribuiu. Nesse momento, talvez
seja o tempo de exercer aquela bengala, que tateando às escuras enfrenta e diz: ‘O poder
político e o poder econômico daqui não passam. Essa é a zona de proteção definida pela
nossa legislação, pela nossa pactuação civilizatória, sobre o que o direito à saúde tem de
mínimo, de compreensão, inclusive de que os governantes não podem aviltar’.
Eu realmente acho que os conselhos precisam fazer a contenção dos arbítrios. A legislação
lhes atribuiu inúmeras competências, e, se necessário, eu gostaria de dizer a todos os
conselheiros na área do controle social da saúde: contem com o Ministério Público.
Temos que somar esforços, e o melhor modelo de controle, no regime democrático, não
é de um único grande controlador, que pode, claro, acabar se desvirtuando. O modelo
bom de controle, além daquele que retroalimenta o planejamento, é o controle que se
articula em rede, criando elos, interconexões de diálogo para que se uma comporta falhar,
a outra promover a contenção. Nunca foi tão importante fazer contenção de danos para
que se mantenha o legado civilizatório do direito fundamental da saúde da Constituição
de 88, como agora. Que os conselhos saibam que podem contar conosco.
Apenas como palavra final, queria dizer que sou também uma ‘cebiana’. Ainda que
atualmente não me mantenha vinculada, tive a felicidade de participar do Cebes. Lembrome, em determinado momento, em que apresentava meu trabalho de estudos pósdoutorais, não em uma banca, mas em uma mesa generosíssima de professores, e a Sueli
Dallari me dizia: “Seja militante da defesa de direito à saúde, não seja apenas uma acadêmica
teórica”. Na época, eu era professora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais),
e de tanto aquela frase me soar fundo na mente, e inquietar o sentido existencial de que
não se pode esconder debaixo da mesa a luz que deve mobilizar o processo de convicção,
humildemente fui voltar a estudar para concurso, já doutora, com pós-doutorado, ir para
banco de cursinho, para ingressar no Ministério Público. Conhecimento que não impacta
a realidade torna-se conhecimento enfeite. É preciso fertilizar o mundo.
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JOSÉ CARVALHO DE NORONHA
DOUTOR EM SAÚDE COLETIVA, PROFESSOR DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
(FIOCRUZ), DIRETOR DO CEBES
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Conte-nos um pouquinho de sua trajetória até à chegada ao Cebes.
José Carvalho de Noronha – Sou carioca, médico sanitarista formado em Medicina pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1970. Participei ativamente do
movimento estudantil e da luta pela democracia. Fui presidente do Centro Acadêmico da
Faculdade à época em que ele foi fechado pelo AI-5. Decidi fazer saúde pública buscando
associar minha prática profissional à militância pela transformação do País, assumindo
um compromisso com essa área tão essencial que é a saúde.
Fui trabalhar no Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), que na década de 1970 fez parte do movimento latino-americano
de repensar a Saúde, de repensar e entender o processo de saúde e doença como um
processo social, interligado às formações sociais nas quais os sistemas de saúde eram
instituídos e como próprio adoecer se constituía nas sociedades capitalistas, no caso do
Brasil, nas sociedades periféricas.
O Instituto fundava um polo importante do pensamento, tanto do ponto de vista da
crítica à higiene e à saúde pública tradicional, como também na descoberta de novos
caminhos da prática sanitária. Eu me engajei fortemente na linha de procurar trazer a
reflexão política para a prática social. Fui cevado, fazendo minha ‘pós-graduação’ na
Baixada Fluminense, no Movimento Amigos de Bairros, procurando obter inspiração,
digamos assim, nos movimentos populares que começavam a se recompor naquela
época.
Foi um momento muito importante. A segunda metade da década de 1970, quando teve
início a ‘distensão’ do governo Geisel, foi também um momento de termos um governo
(apesar do regime autoritário) com projeto de desenvolvimento nacional. Então, nós
tínhamos alguns ingredientes muito importantes, luta contra ditadura, cotejando com
o projeto de desenvolvimento nacional, com o qual era possível algum diálogo, e nesse
contexto nasceu o repensar crítico na América Latina (não foi só no Brasil), sobre o
processo de saúde da doença e sobre a organização do sistema de saúde.
Em sua origem, orientada por um pensamento de esquerda, havia a concepção de que o
sistema de saúde, para dar conta do adoecimento e do sofrimento das pessoas, tinha que
ser universal e se baseava em modelos das sociedades ditas socialistas ou socialdemocratas
de então. Naquela época a União Soviética ainda existia, o modelo cubano era fortemente
inspirador, assim como o modelo das Sociais-Democracias Europeias, como a Suécia, a
Dinamarca, a Noruega e o modelo do sistema nacional de saúde inglês.
Esses ingredientes: luta contra a ditadura, o sentimento de reforma social profunda, de uma
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democracia que ultrapassasse não apenas a reconquista das liberdades civis que haviam
sido suprimidas pela ditadura, mas a reafirmação dos direitos como o Norberto Bobbio
chama ‘Direitos políticos de primeira geração’, ou seja, direito à liberdade, à expressão da
vontade, enfim, junto com um cenário internacional em que a OMS (Organização Mundial
da Saúde) também estava revendo suas concepções com o famoso documento de AlmaAta, defendendo uma reorganização setorial através dos cuidados primários de saúde.
Com esse conjunto de fatos e com a redemocratização no Brasil, repensar a
saúde pública, criticamente, contaminou as universidades, os partidos políticos, os
movimentos sociais e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) vai nascendo
nesse contexto, procurando, de certa maneira, ser uma influência gramsciana, digamos,
no pensamento da esquerda brasileira. Essa influência faz com que se pense o Cebes
como uma intelectualidade orgânica para a área da saúde. Portanto, como intelectuais
orgânicos na luta pela saúde e pela democracia era indissociável uma coisa da outra. Ou
seja, democracia é saúde e saúde também é democracia. Isso já está na própria Carta
Fundacional da OMS no pós-guerra, depois daquele terror da Segunda Guerra Mundial
quando a OMS diz que a saúde não é apenas a ausência de enfermidade, é um completo
bem-estar físico, mental e social. Nós tínhamos os ingredientes e era um momento em
que apesar de ainda estarmos num período ditatorial havia esperança, não apenas de
derrotar o regime militar, mas também de construir um novo Brasil. E é nesse espírito
que que é elaborada uma carta cujo o primeiro e fundamental princípio era: não há a
possibilidade de um sistema de saúde democrático sem democracia. Nós tínhamos uma
conjuntura particular; tínhamos vivido uma epidemia de meningite que a imprensa havia
abafado, a ditadura havia abafado, e um estudo até de um conservador, Walter Leser,
do velho sanitarismo, havia demonstrado a associação entre a compressão salarial no
governo Médici e o aumento da mortalidade infantil. O desenvolvimento, o milagre do
Médici tinha sido acompanhado de uma degradação dos indicadores sociais. Quer dizer,
não se pode construir um sistema sem que a população seja agente da sua própria saúde.
Também outra corrente de pensamento que frequenta essa segunda metade dos anos
1970 é a ideia da medicalização. Dois intelectuais importantes de correntes distintas,
Ivan Illich, que lança o famoso livro ‘Nêmeses Médica’, onde apresenta a ideia de como
a sociedade adoece as pessoas e, ao provocar esse adoecimento, lança sobre elas a
intervenção de um aparelho para faturar e domesticá-las. E pelo lado do Foucault, pela
linha dos micropoderes, também com o poder de disciplinar a sociedade, a medicina e
a saúde pública aparecem como disciplinadoras. Também era uma ideia de se rebelar
criando a ideia de uma nova medicina, a medicina social.
Todos esses ingredientes vão organizando um grupo de pessoas e nos evoca, naquela
altura, não apenas à vertente marxista, às lutas libertárias, à União Soviética, que ainda
era paradigmática, como Cuba, mas também às revoluções do século 19, o lançamento
do Manifesto Comunista de Marx e Engels, e a toda a construção europeia do estado de
bem-estar social após a II Guerra
Então, o Cebes é isso. E o que diz o Cebes? Que saúde é democracia, que as condições de
saúde dependem das condições sociais e econômicas que são articuladas pela sociedade
num determinado tempo da sua história, que o sistema de saúde em resposta a essas
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condições de saúde tem que ser um sistema que garanta o acesso universal e igualitário a
esses serviços e que só pode ser construído junto com o povo; quer dizer, é indissociável
a possibilidade de só se constituir democraticamente com a participação. E é um
momento também de reestruturação dos partidos políticos, de nascimento do Partido
dos Trabalhadores (PT), da refundação do (Movimento Democrático Brasileiro) MDB,
da possibilidade de correntes autênticas sociais democráticas no interior do MDB, que
depois vão caminhar mais adiante para o movimento da Anistia e das Diretas Já.
Então, essa ‘Carta de Princípios’, elaborada pelos professores do IMS da Uerj, Hésio
Cordeiro, José Luís Fiori e Reinaldo Guimarães, depois vai evoluir, vai ser absorvida,
vai fomentar um processo amplo de discussão não apenas no mundo acadêmico, mas
também começa a penetrar nas associações de moradores e em algumas administrações
municipais, pois havia um grande movimento municipalista na época, que vai absorvendo
também com a proposta de implementação de pequenos projetos reformistas, como é
o caso de Londrina, Niterói, Nova Iguaçu, Barra Funda, São Paulo. Esse movimento
vai também incorporando essas diretrizes que vão depois se consolidar e se transmitir
para a VIII Conferência Nacional de Saúde, que no ano de 2016 faz 30 anos, e depois
serão incorporados na Constituição de 1988. Essa carta diz o que diz o artigo 196
da Constituição: Saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve prover e
garantir esse direito. Diz que a garantia desses direitos se dá mediante políticas sociais
e econômicas, que reduzam ou eliminem o risco adoecer e morrer, portanto incorpora
também a ideia da determinação social. Terceiro, pelo acesso universal igualitário às
ações e serviços de saúde, da prevenção à reabilitação. Então, esse documento do Cebes
é, de certa forma, debatido amplamente na VIII Conferência por processo amplamente
democrático. É incorporado à ‘Esperança e Mudança’, que é o documento importante
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do MDB na época, que vai
pautar a agenda da Nova República, aquele curto período e depois vai se corporificar
naquele pacto constitucional de 88, que hoje está ameaçado. Esse pensamento, portanto,
juntou e extravasou a intelectualidade, alcançando a política, os movimentos sociais e a
sociedade como um todo e contribuiu para o pacto que foi possível ser feito em 1988.
Cebes – No pacto de 1988 da Constituição, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS),
entretanto era um pacto com diversas tensões. A Constituição faculta a existência da
iniciativa privada e simultaneamente define que o setor privado pode coexistir de forma
complementar de acordo com as necessidades do SUS. Naquele momento, quais eram as
forças e ambientes políticos que propiciaram essa ambiguidade do texto constitucional?
José Carvalho de Noronha – O texto constitucional ao estabelecer as diretrizes do SUS, por
razões da própria história do Brasil, tem que dar espaço para presença da iniciativa privada.
Na VIII Conferência Nacional de Saúde, houve um grande debate, isso está anotado no
relatório, que diz o seguinte: ‘Que não há um consenso quando se é levado a debate se
a estatização dos serviços de saúde deveria ser imediata ou parcial e progressiva’, isso
antes da Constituição de 88. A base da organização do sistema de saúde tinha uma parte
constituída pelos os sistemas municipais e estaduais que eram organizados pelo setor
público e a grande parte, que continha o maior volume de recursos, era da Previdência
Social, o sistema de proteção social que existia e que havia sido constituído desde o tempo
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de Vargas, durante os anos 30. Então, a maior parte dos serviços era prestada por uma rede
hospitalar privada. Era impensável, inimaginável que àquela altura se pudesse ter sequer
a estatização progressiva do sistema de saúde. Imaginava-se que essa estatização que
os reformistas esperavam era um modelo cubano (completamente estatal), um modelo
soviético, que também era inteiramente estatal, ou o modelo inglês, o modelo dos países
da Socialdemocracia do norte europeu que também eram inteiramente estatais. Mas o
sistema brasileiro não tinha uma base estatal forte, quer dizer, a base de contratação
dos serviços hospitalares, laboratório, Raio-X, era uma base privada, então houve um
realismo por parte do constituinte de saber que não poderia vedar a iniciativa privada ao
exercício da prática de saúde, do atendimento à Saúde. É interessante se pensarmos em
um campo mais capitalista, como por exemplo, o Reino Unido, onde a possibilidade de
estatização já tinha uma base filantrópica muito grande que, inclusive, criou o primeiro
ato de constituição ao esforço dos serviços de emergência durante os bombardeios da
segunda guerra mundial, que iria permitir a base do NHS (National Health Service), o
serviço de saúde inglês. Não adianta pensar o sistema de saúde fora da história! Tenho
a impressão que se demorasse mais um ano, nós não tínhamos conseguido aprovar o
artigo 196, porque as correlações de forças eram muitos fortes, mas era porque esse setor
se sentia ameaçado. Nós, da esquerda, defendíamos a constituição de um sistema que
realmente caminhasse para a sua estatização.
O fato de dizer que há ali a livre iniciativa privada é uma ideia que depois vai ficar muito
clara na Lei nº 8.080, que diz em seu Artigo 4º que constitui o SUS ‘O conjunto de
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público’. Então, isso abre uma tensão importante com o privado daquela época, quando
os prestadores eram os hospitais privados, contratados dentro de uma tradição antiga
da década de 40. Isso foi muito combatido por Hésio Cordeiro durante os anos 70, em
vários estudos. O que na época da Constituinte não tinha uma presença forte, mas que
aparecia na agenda que o Hésio debatia, e que vai aparecer na nossa agenda a partir dos
anos 90, é a pujança dos planos privados de saúde. Esse fenômeno que já existia, chega ao
Brasil com a indústria automobilística em São Paulo, junto com o ‘desenvolvimentismo
juscelinista’, que chega e se instala. Aliás, eu, Ana Maria Costa e Gustavo Noronha,
participamos de um trabalho que foi publicado, intitulado ‘O direito da saúde’, onde
exploramos um pouco da revista ‘Derechos la Salud’, publicada pelo Centro LatinoAmericano de Ciências Sociais, onde nós lembramos essa abordagem. Quer dizer, foi
um tipo de desenvolvimento, na época do Juscelino, que trouxe junto com a indústria
automobilística a ideia dos planos privados de saúde. Outro fato que permitiu a instalação
dos planos privados de saúde no País foi um plano da Hidrelétrica de São Francisco, que
permitiu o nascimento da Unimed, essa serpente cujos ovos postos durante o governo
desenvolvimentista de JK (Juscelino Kubitshek) criaram as cobrinhas nos anos 90. Em
um artigo, eu, Isabela Soares e Telma Pereira exploramos o tema de que é possível ter
um maior aprofundamento desse mercado dos planos privados de saúde, que vão crescer
de maneira significativa, por conta do subfinanciamento do SUS. Tenho pensado numa
questão bastante controversa que parte da facilidade como esse esquema se desenvolveu.
O apogeu do neoliberalismo começa com a demolição da Constituição no governo
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Sarney. O Collor assume para fazer a grande liquidação do País, para começar implantar
a vertente neoliberal no Brasil. E é nesse momento que passa a Lei nº 8.080, com todas
as tensões. Claro que houve o problema da participação e foi vetada! Mas de qualquer
forma acabou passando também a Lei nº 8.142, que é essa tensão! A ideia de transcorrer
da descentralização da municipalização, de certa forma, deu garantia até de sustentação
política para o SUS em anos difíceis, mas ao mesmo tempo abriu espaço de liberdade para
que novas formas privadas de organização setorial do financiamento pudessem vicejar.
E vão ter seu crescimento maior no governo Fernando Henrique Cardoso, prosseguir
também no governo Lula e no governo Dilma criando somente um novo sistema, que
não é da mesma ordem daquele da Constituição de 88, onde o que estava ali eram os
prestadores, não era a terceira parte pagadora de cunho privado, que são os planos de
saúde. Esse é um fenômeno que vai ocorrer depois na nossa história!   
Cebes – Você tocou na questão do subfinanciamento do SUS, e é claro que toda política
tem uma expressão de viabilidade se tem dinheiro, adesão popular e recursos suficiente
de fontes estáveis. O processo de implantação do SUS é o que nós todos conhecemos.
Porém, o sistema tem convivido com um subfinanciamento crônico. Mais recentemente,
alguns pesquisadores vêm falando em desfinanciamento. Você pode comentar um pouco
as razões desse subfinanciamento?    
José Carvalho de Noronha – Temos que voltar novamente ao Pacto Constitucional de
88 e ao documento ‘Democracia e saúde’, elaborado pelo Cebes em 1978. Quando nós
tentamos, num esforço constituinte, tratar da questão do financiamento nós entendíamos
que a Saúde tinha que integrar um pacote de proteção social nos momentos em que
os cidadãos estivessem impossibilitados do exercício pleno da sua atividade econômica,
seja porque se aposentaram (a velha previdência social), ou porque estão doentes
(auxílio-doença), seja porque têm deficiências ou não têm capacidade de gerar renda,
que é a assistência social. Então, o conceito de seguridade social na realidade se chama
segurança social. O termo seguridade social foi um espanholismo que incorporamos por
conta da ideia de segurança estar associada à segurança pública. Então, introduzimos
na Constituição esse espanholismo de seguridade social, cujas palavras não existiam na
língua portuguesa até a Constituição se consagrar. O constituinte (e nós tivemos uma
grande participação nesse movimento) entendeu que para você garantir segurança social,
você tinha que ter contribuições específicas para essa garantiria. No capítulo a Seguridade
Social está fixada a base para o seu financiamento, fazendo com que o financiamento
da Previdência Social, que era só para dependentes da folha de salário, pudesse ter
outras contribuições, como a Contribuição Financeira da Seguridade Social (Cofins), a
contribuição sobre o lucro no sentido de permitir que empresas que empregassem pouco,
mas que agregavam valor sobre produto pela tecnologia, também pudessem contribuir.
Criamos um bloco de financiamento da seguridade social que à época o financiamento
para a saúde correspondia 30% dos recursos da seguridade social. Isso foi incluído nas
disposições transitórias para ser regulamentado posteriormente. A ideia à época é que
esse mecanismo da seguridade social deveria alcançar também a educação, o esporte,
o lazer, quer dizer, que fosse se constituindo junto com o desenvolvimento econômico
um orçamento público para infraestrutura, para que pudesse ter o investimento social.
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A ideia de investir no social é tão importante quanto investir na infraestrutura. Essa
ideia começou a ser erodida quando Ulysses proclama a Constituição. Primeiro pela alta
inflação: os recursos eram a 30%, mas era uma inflação galopante, altíssima, que fazia
com que o dinheiro não valesse quase nada. Quando chega o governo Collor, começa a
ganhar esforço a ideia da privatização completa do setor. Tem um interregno no governo
Itamar, um interregnozinho breve, mas já é no governo Itamar que o ministro Antonio
Brito suprime qualquer transferência de recursos, porque tinha que pagar contas da
previdência para a saúde. Isso faz com que Adib Jatene tente passar um novo imposto.
À época, numa reunião, eu e Hésio Cordeiro conseguimos juntar três ministros da
Previdência: Renato Archer, Rafael de Almeida Magalhães, Waldir Pires e chamamos
o Adib Jatene que era, então, ministro da Saúde no governo FHC (Fernando Henrique
Cardoso) e tentamos convencer o Adib, que ele tinha que defender a seguridade social
e não inventar um novo imposto; que ele ia perder nesse novo imposto. Mas o Adib,
talvez, assoprado ali pelo Pedro Malan, aprovou a CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) e logo depois o Malan garfou. Por quê? Porque esse recurso
da seguridade social começou a ser queimado, a ser consumido quando o Fernando
Henrique, no começo do governo, cria uma figura hipócrita chamada ‘Fundo Social de
Emergência’, que nada mais era do que tirar esses recursos da proteção social para pagar os
juros e os encargos financeiros, dando início à grande apoteose da ‘bolsa banqueiro’. Uma
política centrada, organizada que vai se construir durante o governo Cardoso e prevalece
até hoje, passando pelo governo Lula e Dilma. Teve um esforço da Dilma de tentar
reduzir as taxas de juros; são essas absurdas taxas de juros que vão consumir as receitas
tributárias. Então, o dinheiro começa a ser desviado, como eu chamo vulgarmente para o
‘bolsa banqueiro’. Jessé Souza, sociólogo que foi presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), tem falado explicitamente em ‘apropriação dos endinheirados’.
Ele argumenta que dentro do marco legal aparente há uma apropriação dos tributos
para se remunerar e vai mais adiante, lembrando que são sete mil famílias os grandes
beneficiários desses recursos, dessa apropriação de juros e encargos da dívida que o
País paga absurdamente. Então, se não tratarmos a questão do financiamento do ponto
de vista da questão fiscal, da organização tributária e da apropriação dos recursos, do
gasto que é dado, do destino que é dado a esses recursos, não poderemos tratar do
financiamento da saúde. Resumindo minhas considerações sobre financiamento setorial,
a primeira coisa que precisamos entender é que o Brasil tem um sistema tributário
extremamente injusto. Ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, a maior parte dos
impostos brasileiros se dá sobre o consumo e não sobre a renda e propriedade; já nos
Estados Unidos ou os países da Europa, que têm uma carga tributária menor do que o
Brasil, o grosso da receita é sobre a renda, sobre patrimônio, tanto a tributação direta de
propriedade como transmissão entre vivos quanto por herança. No Brasil o consumo é
o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o IPI (Imposto Sobre
Produtos Industrializados), o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), que
agravam com mais profundidade os mais pobres. Além disso, o País ainda não atingiu sua
plenitude de desenvolvimento. A quantidade global de riqueza é pequena, fazendo com
que o Brasil precise crescer e distribuir. Então, o País, cuja economia titubeia, diminui os
aportes. Ele tem diminuição com a crise que começamos a viver a partir de 2013, que
começou, na verdade, em 2007, 2008 nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo
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todo. Ela também nos atingiu e tivemos uma diminuição de crescimento no sistema fiscal
de juros, cujos recursos são apropriados por uma minoria, sem justificativa. Na Europa é
juro negativo, é zero, paga-se para pôr o dinheiro nos bancos.
Então, como é que vai financiar a saúde? Não tem jeito! Saúde é subfinanciada e tem
agravamento desse subfinanciamento por conta de um sistema tributário injusto. E
porque isso? Porque os planos e seguros de saúde tem gozado de um tratamento fiscal
que permite que cresçam, que são incentivados no sentido de que o indivíduo pode, ao
contratar um plano de saúde, abater esses gastos do seu imposto de renda. As empresas
podem contratar planos de saúde como um salário indireto sem ser contributivo. Então,
se cria uma máquina de reforço da estratificação social que é muito cruel. Nós temos um
programa de volume de financiamento e estamos gastando 8% do PIB (Produto Interno
Bruto), segundo o último dado das contas satélites do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Desses 8%, menos da metade é público e pouco mais da metade
é privado. Ou seja, temos 3,5% do PIB, que é o setor público para financiar a saúde para
cento e cinquenta milhões de brasileiros, porque o plano de saúde só financia um quarto
da população brasileira.
Nós temos um problema crítico. Coordeno um projeto na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), o Brasil Saúde Amanhã, que explora os horizontes do sistema de saúde brasileiro
para os próximos vinte anos. Nós mostramos que se mantivesse uma taxa de crescimento
do País de 4% ao ano, o que não corresponde aos tempos atuais, daqui a 20 anos estaríamos
como estava a Inglaterra no ano 2000. Quer dizer, em 2036 se o Brasil crescer a taxa
de 4%, teremos o gasto per capita da Inglaterra do ano 2000. Então, nota-se que há um
subfinanciamento estrutural que é o mais importante. Temos um sistema subfinanciado
altamente inequitativo aos recursos tributários que estão sendo destinados para pagamento
de juros da dívida pública. Um dos estudos do Saúde Amanhã sobre o envelhecimento
aponta que a mudança do perfil demográfico nos próximos 20 anos, os gastos com atenção
à saúde pelo envelhecimento populacional, sem nenhuma epidemia, aumentarão em
37%. Então, essa é a questão nuclear do financiamento, que reforça o sistema injusto, as
iniquidades. O que vemos é uma crueldade, pois estão congelando gasto para a população
e beneficiando as sete mil famílias, que é a chamada corrupção legal.
Estamos em outubro de 2016 e o golpe não terminou. Ele prossegue. É um processo
que começa a ser construído com a posse do próprio Lula, no primeiro mandato, e
depois vai se sofisticando e se acentua já no governo Dilma. Como diz o Jessé, é “um
golpe dos endinheirados”, pela apropriação da riqueza pública, da riqueza nacional. Além
disso, é um projeto entreguista, que não está concluído porque eles querem o predomínio
da rapinagem institucionalizada, da rapinagem legal. Temo que possamos assistir ainda
uma redução maior de direitos civis, inclusive, o aumento e uma opressão maior da
desigualdade social.
Cebes – Como você descreve, o golpe é um golpe dos endinheirados, da direita, que
contou com o apoio da classe média. Como é que podemos explicar esse apoio da classe
média, que não é endinheirada, apoiando o golpe?
José Carvalho de Noronha – A melhor leitura que tive desse golpe é um pensamento do
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Jessé de Souza, meu autor preferido. Ele publicou um livro chamado ‘A radiografia do
golpe’, que trata um pouco desse problema da classe média. Nessa ‘radiografia’ ele discute
como é que as manifestações de junho de 2013 vão mudando de pauta. No início era uma
pauta de direitos, de transporte local, que foi convocada pelo movimento Passe Livre e
depois começou a demandar outros serviços públicos até ser apropriada e fortemente
condenada pelas Organizações Globo, que acaba se apropriando das agendas daqueles
movimentos sociais. Essas agendas, então, deixam de pautar os direitos sociais, mas nesse
momento, para a Globo, eles deixam de ser baderneiros e passam a ser lutadores contra
a corrupção. Claro que todo mundo é contra a corrupção, mas neste caso a motivação
contra a corrupção estava localizada num governo e especificamente no PT.
Ora, essa bandeira da corrupção é uma bandeira que tem forte apelo para a classe
média. A bandeira da corrupção é sempre levantada nos momentos em que há uma
estratégia dos governos para uma redução da desigualdade, por uma redistribuição,
ainda que parcial, do bolo fiscal, da riqueza. Jessé mostra como isso já ocorreu logo
depois da reconstitucionalização, no final da ditadura Vargas, em 1946, quando
avançam sobre o Partido Comunista logo depois da Assembleia Constituinte. E
surge, então, a questão da corrupção no segundo governo Vargas, um ‘mar de lama’
à época. Mesmo o desenvolvimentismo ‘Juscelinista’ que também teve um caráter
de desenvolvimento capaz de gerar empregos e crescimento, ele também sai como
um grande corrupto. A vassoura de Jânio Quadros é para varrer a corrupção de
JK. Depois ela volta com Jango, mas é sempre localizada. No governo militar era
absolutamente seletiva, contrariando o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), que era
um partido de corruptos, comunistas e pelegos (podemos fazer um paralelo com o
PT, que hoje é um partido de Bolivarianos, corruptos e pelegos, só que a diferença
do PT é que tem gays, lésbicas e outras militâncias que na época não tinha); então se
usa a bandeira da corrupção seletivamente.
Para entender um pouco como funciona essa classe média: ela é apropriada pelo sonho
de ter aquilo que nunca terá e adota o discurso daqueles em que ela se vê capaz de ajudála a ter. Então, essa migração e essa cultura da classe média são fatos interessantes porque
defendem um interesse que não é da classe média e por isso mesmo de repente se corrói,
se silencia.
Jessé tem uma análise um pouco mais complexa, mostrando como a própria
redemocratização foi apropriada (os movimentos sociais tomaram conta, depois foram
derrotados), para a destruição do projeto de desenvolvimento do Geisel. Ou seja, como
que aquilo foi destruído pelos endinheirados. O Geisel tinha um projeto de Estado.
Figueiredo começa a desmontar a ideia de Estado Nacional e depois temos aquele
‘interregno’, no começo do governo Sarney, que chamo governo Ulysses Guimarães,
que é combatido e desarticulado imediatamente após a promulgação da Constituição em
1988. Desmorona com o Collor que acaba com a ideia do projeto de Estado Nacional,
que só vai ser recuperado pelo Lula e Dilma e que agora com Michel Temer acabou
também, saiu de moda.
O Jessé fala ainda de outra classe média, que ele chama de Oslo. A classe média de
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Oslo é formada por indivíduos que só comem comida orgânica, que não podem andar
com pessoa pobre por perto, que nem o Rafael Greca falou, prefeito de Curitiba, que
na reeleição agora de 2016 declarou que “quando botou um pobre no carro teve vontade de
vomitar”. Então é essa classe média que gosta do Big Brother e que é doutrinada.
E finalmente, outro aspecto importante é que há ferramentas de manipulação que são
utilizadas para atrair segmentos das classes populares, como por exemplo, as igrejas
evangélicas, que também fazem o trabalho de cooptação em nome da moral. Essa arma da
corrupção também serve para disseminar ideias do tipo: ‘Dinheiro limpo das empreiteiras
vai para a campanha do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). O dinheiro sujo
vai para campanha do PT’. Isso não funciona em sociedade nenhuma.
Eu encerraria esse comentário mencionando um verbete de Stoppino, no ‘Dicionário
de Política’ organizado por Norberto Bobbio e outros, que diz que ‘A manipulação é
a pior forma de opressão’, porque o oprimido é feito a agir como se a vontade fosse
dele, embora saibamos que a coação é uma forma de opressão vestida de manipulação.
Quando decido ser herói, arrisco minha própria vida; fica claro o lado; o opressor se
denuncia e é obrigado a se explicitar. Nós não tínhamos dúvidas de fazer uma grande
composição em relação à opressão do regime militar que prendia, libertava etc., O mártir
denuncia com o seu martírio a opressão. Na manipulação isso é dissolvido, isso é diluído,
então é muito grave a situação. E aí, você cria as místicas, por exemplo, no caso nosso
de Saúde, a mística do plano de saúde. Você sabe que é cheio de reclamação, mas agora
tem plano popular, e isso explora a ideia de um falso direito. É deturpar, portanto, a ideia
do direito.
Tem uma emenda constitucional do Eduardo Cunha propondo incluir, não no capítulo
da Seguridade Social, mas no capítulo de Direitos Fundamentais, que todo empregado
tenha plano de saúde. Quer dizer, é associar a ideia de contribuir para a lucratividade
de um intermediário que é a operadora de plano de saúde, como a condição do seu
cuidado de saúde. Isso é uma manipulação grosseira e a grande mídia, comandada pelas
Organizações Globo, está à serviço de estabelecer isso de forma a suprimir a democracia.
Cebes – No cenário dessa despolitização das grandes massas, quais são os caminhos e as
bandeiras que devemos sustentar?
José Carvalho de Noronha – Nos tempos ásperos como o que estamos vivendo em 2016,
é tempo de reagrupar, de reaglutinar forças, de exercitar a tolerância, de propagar valores
como solidariedade e cooperação. Temos novas formas de organização política (e
coletivas) emergindo que precisam ser compreendidas fora dessas formas tradicionais de
sindicatos, associações e partidos políticos. Temos que nos esforçar para encontrarmos
espaços comuns de diálogo, para engajar forças de ocupar as ruas e resistir ao autoritarismo.
Acho que essa agenda em curso no País é muito conservadora e estaremos em breve
assistindo às vítimas desse processo. Eu não vejo com longa duração a restauração do
regime autoritário no Brasil. Pode vir, mas vai haver muita resistência, um extravasamento,
apesar de ter correlação mundial e ser muito difícil. Então, é tempo de reorganizar, de
repensar as estruturas dos partidos políticos. Também acho que não há possibilidade
de mudança se não tivermos ferramentas de ação política. Não acho que os partidos
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tenham esgotado suas agendas, mas eles precisam ser repensados, precisam encontrar
o centro democrático e uma forma de se expressar. Vejo que há um grau de revolta e de
indignação muito grande e isso vai permitir uma maior tolerância mútua e o reencontro
de forças que vão defender a democracia, que é um valor universal! Quanto ao SUS,
quando começar a fechar hospital, posto de saúde, equipes de saúde da família - já estão
suprimindo a questão da banda larga nos postos de atendimento, dificultando que o
médico compartilhe seu diagnóstico; também não podem mais agendar visitas - essas
ações vão degradando o sistema e as pessoas não vão aceitar passivamente. Organizações
como o Cebes têm grandes tarefas à sua frente na retomada da construção de um Brasil
livre, soberano, justo e democrático.
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LIGIA BAHIA
DOUTORA EM SAÚDE PÚBLICA, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (UFRJ).
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Em 1979, o Cebes lança, no I Simpósio de Saúde da Câmara, o documento
sobre a questão democrática da saúde. Gostaríamos que você comentasse a questão
democrática da saúde ontem, hoje e para o futuro.
Ligia Bahia – O documento ‘Saúde à democracia’, lançado pelo Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde (Cebes), em 1979, no 1º Simpósio de Saúde da Câmara, é um
documento basilar, a nossa pedra fundamental. Os antecedentes desse documento são os
debates sobre a democracia no Brasil, que traz forças de esquerda. É preciso lembrar que
nem todas as forças de esquerda tinham como sua bandeira a democracia, especialmente
naquele momento em que a esquerda que foi para a luta armada tinha sido praticamente
exterminada. O debate sobre a democracia estava sendo fortemente feito pela esquerda.
Na saúde, essa conexão saúde-dexmocracia de um lado tem esse pilar, de outro ela vem de
todos os estudos sobre determinação social do processo saúde-doença, que na realidade
nos conecta com Vilerminia, tudo que é medicina social, passando por todos os autores
alemães, franceses, desse debate do porquê algumas pessoas adoecem, do porquê outras
não adoecem, do porquê umas morrem mais cedo, do porquê outras morrem mais tarde.
Essa formulação, que é brasileira, da qual temos muito orgulho, é muito requintada.
Por um lado, ela está conectada com todo o debate da política, das ciências políticas e
das esquerdas brasileiras e, de outro, ela traz para o Brasil todo um conhecimento, todo
um debate também, sobre a determinação social do processo saúde-doença. Nós não
somos virchowianos1, porque não basta dizer que a saúde depende de reformas sociais.
Entendemos que a saúde depende dessa reforma social, não é de uma reforma social
abstrata, é de uma reforma democrática. A construção desse processo foi brilhante.
Cebes – Constitucionalmente, então, logo depois, já no final dos anos 1980, foi criado o
Sistema Único de Saúde (SUS), para dar conta do conjunto de contribuições no campo
da saúde. Qual balanço que nós, hoje, podemos fazer em relação ao cumprimento das
relações constitucionais do SUS?
Ligia Bahia – A principal vitória no movimento social no Brasil foi a inclusão da saúde na
Constituição Federal de 1988. O único direito social que se tornou direito constitucional
foi o da saúde. Certamente isso precisa ser bastante descrito e refletido. Por que foi
possível avançar tanto, em relação ao direito à inclusão da saúde na Constituição de
1988? Eu diria que foram os acertos de formulação e, sobretudo, foram os acertos de
condução da luta política. Naquele momento, nós, da saúde, estávamos unidos a todos
1
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os movimentos para a democratização do Brasil. Nós conversávamos com todos os
movimentos: com os engenheiros da Petrobras, com o pessoal que estava discutindo
o saneamento, com os que estavam discutindo a Constituição. Fomos capazes de fazer
com que a saúde se tornasse algo que emocionasse todos os movimentos sociais. Eu diria
que o SUS é uma imensa vitória, mas, por ser uma construção da Constituição, sofre
os mesmos problemas que ela. O SUS é constitucional, ele se tornou um processo de
longuíssima duração, com seus avanços e retrocessos. A Constituição está em debate, e
o SUS está aí, está em debate.
Cebes – Uma das recomendações lá atrás do documento do Cebes de 1979 dizia sobre
necessidade de obstaculizar os efeitos mais nocivos das leis de mercado na área de saúde,
ou seja, que detenham o empresariamento da medicina. Naquele cenário de 1979, essa
era a formulação política do Cebes. Qual é a atual relação dos efeitos das leis de mercado
na área da saúde hoje?
Ligia Bahia – O documento do Cebes era bastante consistente. Havia uma clareza muito
grande sobre o fato de que, se esse mercado cresce, nós não teríamos o SUS. O processo
de negociação da Constituição foi muito claro também, muito explícito. O livro do
Eleutério Rodriguez Neto2 é uma leitura obrigatória para todos que se interessam por
saúde no Brasil.
Naquele momento, aprovamos o SUS porque fomos contra o ‘centrão’. Posteriormente,
nós, por várias estratégias de sobrevivência, fomos nos areando ao ‘centrão’, e, ao longo do
tempo, essas foram as alianças possíveis. Mas nós tivemos governo Collor, dois governos
Fernando Henrique e um conjunto de governos que foram mais progressistas, nos quais
essa tessitura política estava estabelecida de maneira desfavorável ao SUS. Portanto, claro
que, se por um lado nós soubemos usar os espaços que a redemocratização abriu, o
mercado também.
Nós, técnicos e pesquisadores, estávamos muito vinculados a uma necessidade de
construir o SUS, de implementá-lo. Nos tornamos, de certa maneira, mais burocratas,
mais técnico-burocratas, e esses espaços que são fundamentais para que as políticas
entrem na agenda e que sejam processadas eram enormes. Nós nos concentramos no
Ministério da Saúde e esquecemos o que estava a nossa volta, que era a expansão do
mercado, o conjunto de aprovação de normas, regras, etc., que permitiram uma enorme
expansão do setor privado no Brasil, na saúde.
Cebes – No cenário da Constituição no qual foi criado o SUS, também foi admitida a
existência de serviços complementares. Quase 30 anos depois, a gente pode dizer que o
cenário é outro, como e por que isso ocorreu?
Ligia Bahia – A Constituição tem uma frase que diz que a saúde é livre à inciativa privada,
e segundo, que os serviços podem ser complementares ao SUS, apenas isso. Mas veja,
isso em si não abriria espaço para o mercado, não há país capitalista que não há serviço
privado de saúde. Não precisaria estar dentro da Constituição, ou fora, porque é claro
2
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que a saúde é livre à iniciativa privada no capitalismo, e a Constituição não pretendeu
modificar um modo de produção, a Constituição é social democrata de um modo de
produção capitalista.
O que aconteceu foi um processo intenso de negociação, que está muito bem amarrado em
alguns trabalhos de nossos da área acadêmica. Nesse processo intenso de negociação, nós
ganhamos, porque essa reiteração que a saúde é livre iniciativa privada é quase antológica, e
os serviços privados são complementares ao SUS, amarrou no SUS o serviço complementar.
É claro que nós queríamos mais do que isso, queríamos dizer, na Constituição, que os
serviços privados seriam concessões do SUS, e isso nós não conseguimos aprovar.
Quando a Constituição saiu do forno, foi uma euforia, porque nós ganhamos muito na
Constituição, e o setor privado perdeu muito na Constituição. O que foi acontecendo
depois da Constituição, inclusive com a edição da Lei nº 8.080, é que todo esse processo
foi recebendo uma formatação com muito mais pressão do setor privado em outros canais
menos democráticos, os mais burocráticos, e a privatização foi entrando em diversas
leis. Se por um lado nós conseguimos segurar na saúde, nós não conseguimos que a
ideia de sistema universal circulasse de maneira tranquila entre as centrais sindicais, entre
o próprio movimento sindical da saúde. Tivemos uma grande vitória na Constituição.
Do mesmo forno que sai essa vitória da saúde, sai esse movimento sindical, com um
corporativismo que é completamente desfavorável, que propõe a fragmentação, a
segmentação do Sistema.
Cebes – Você tem falado muito de financeirização do setor. Você poderia comentar para
nós as razões e particularidades do que você chama de financeirização da saúde?
Ligia Bahia – Temos hoje grandes grupos econômicos na saúde. Quando pensamos no
documento do Cebes ‘Saúde à democracia’, nós não os tínhamos. Havia grandes empresas
no setor privado, mas era um setor privado que foi por um regime de acumulação
completamente diferente do regime de acumulação financeirizado. O regime de
acumulação financeirizado é caracterizado pela possibilidade de ter prejuízo operacional
e continuar tendo grande crescimento no setor financeiro, mais ou menos o que estamos
vendo no Brasil hoje. Veja que, em plena recessão, nós temos grandes empresas da saúde
hoje mandando no Ministério da Saúde. Era esperado que, em crise econômica, essas
empresas decrescessem, e essas empresas, ao contrário, estão crescendo. Ao crescer
financeiramente esse poder, a capacidade de influência dessas empresas se expande.
Toda essa circulação é um processo de desregulamentação dos fluxos de capital. A lei de
aprovação do capital estrangeiro existe, o capital estrangeiro pode ter atuação em qualquer
setor da saúde, o que significa a internacionalização, um potencial de internacionalização
das empresas privadas no Brasil, que afeta inteiramente nossa soberania.
Cebes – Você mencionou a legislação que admite a entrada do capital estrangeiro, sob a
qual contra todos nós nos mobilizamos na época, mas que passou, foi sancionada, enfim...
Tem cerca de 18 meses essa legislação. Na época, o ministro da saúde dizia que aquilo
não afetaria o SUS. Qual é o mapeamento que hoje você nos oferece sobre esse impacto
dessa legislação?
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Ligia Bahia – É uma tristeza muito grande porque o capital estrangeiro estragou a Constituição.
Até então, tínhamos mantido os preceitos constitucionais intactos. A declaração do
ministro da saúde Arthur Chioro, feita na época da aprovação da lei, de que essa legislação
não alteraria o SUS, mostrou ser de uma incompreensão sobre o SUS avassaladora. Na
realidade, junto com a aprovação da lei, um conjunto grande de negócios que foram
estabelecidos, que têm sido estabelecidos com o aval de várias autoridades públicas. O
Capital estrangeiro está no Brasil e hoje pode, inclusive, atuar nas OSs (Organizações
Sociais). Houve uma preparação enorme de terreno, o terreno está arado, adubado, para
que haja caixa de investimento. E não se trata apenas de capital estrangeiro. Entram aí o
BTG Pactual, bancos comerciais, fundos, todos investindo nos vários negócios da saúde,
de maneira que daqui a pouco, o que se quer, o que se pretende com os planos, chamados
de planos acessíveis, que seria essa proposta do ministro Ricardo Barros, de planos baratos,
é que os próprios hospitais públicos entrem como coadjuvantes da rede privada, para que
esse fluxo de capital circule ainda mais desreguladamente do que já acontece hoje em dia.
A financeirização é o anti-SUS, aí entramos com uma força social, uma força política, que
é diferente daquela com a qual nós nos batemos no processo de debate da Constituição.
Isso requererá um processo, um conjunto de esforços, de compreensão e de acumulação
de forças completamente diferentes. Nós não estamos mais batendo com uma empresa
pequena, ou mesmo que fosse grande, não se trata de quem lucra mais. Financeirização não
quer dizer que agora eles lucram mais do que eles lucravam, talvez até lucrassem mais antes.
Trata-se de um processo social completamente diferente.
Cebes – Você já mencionou sobre a proposta do ministro dos planos populares de saúde.
Essa proposta hoje, que está no debate nacional, qual é a sua visão desse projeto do
ministro? Quais os interesses que são subjacentes a esse projeto?
Ligia Bahia – O ministro, ao apresentar uma proposta de planos baratos, ecoa um senso
comum empresarial e imaturo. Não são todas as empresas que querem planos baratos, ele
está plantado no senso comum. As empresas, ao perceberem que agora têm um ministro
como porta-voz, é claro que se aliaram a ele. Ele exagerou ao dizer que ele não era
ministro do SUS, a não ter nenhuma agenda voltada para o principal problema de saúde
da população, que evidentemente é o SUS. Nós temos um ministro da saúde que não é
capaz de ter diretrizes para o SUS. É a primeira vez na história desse país que isso ocorre.
Cebes – Você já falou muito das perspectivas de futuro, mas que cenário futuro a gente
pode desenha para a saúde no Brasil? O direito à saúde se tornou um sonho impossível?
Ligia Bahia – O País tem um conjunto de pesquisadores, um conjunto de batalhadores,
um conjunto de técnicos que são apaixonados pelo SUS. Há novos apaixonados pelo
SUS. Esse é talvez nosso maior acervo, que passou de geração para geração. O SUS
possivelmente se remoçou no processo de ‘apaixonamento’. Há uma maior consciência de
direitos à saúde, à educação. Há todo um processo de grande amadurecimento, de eclosão
da expressão desses direitos. Nesse momento, estamos diante de uma possibilidade de
imenso retrocesso, mas há resistência: os estudantes ocupando as escolas, o movimento
mulheres que voltaram, especialmente aqui para o Cebes, que tem uma importância
muito grande na construção da luta pelas mulheres, da construção do feminismo no
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Brasil, no qual o Cebes sempre teve uma inserção muito grande. Penso que o direito à
saúde não sumirá do mapa. Pelo contrário, penso que ele se afirmará. Internacionalmente,
embora as agendas sejam neoliberais, recessivas, todas elas incluem o direito à saúde
como direto humano fundamental. De certo modo, penso que há avanços no mundo
sobre a universalidade, a inclusão.
Cebes – Do ponto de vista da resistência necessária, você falou muito sobre perspectivas
e possibilidades. Mas assim, o que é que poderíamos deixar como estratégia de resistência
nesse momento? Você falou dos pesquisadores, dos movimentos. Comenta um pouco
sobre o papel dos Conselhos, a participação social, sobre quais são os caminhos de resistir.
Ligia Bahia – Tenho pensado muito sobre os caminhos da resistência. Há um fenômeno
interessante que ocorreu nessa imensa crise política e econômica que nós estamos vivendo,
que é uma maior reunião da esquerda. Houve uma reunião, um refluxo do governo,
pessoas, militantes, técnicos, que saem do governo e voltam para a vida social, para a vida
civil. Essa volta para a vida civil mostra-se interessante, por exemplo, na retomada dos
sindicatos, das categorias profissionais, Sindicato dos Médicos, que ficava abandonado,
totalmente sem expressão, e que agora desperta de novo. Penso também nessa nossa
volta, pesquisadores e técnicos, para o diálogo com quem nós jamais deveríamos ter
saído do lado, que é com o movimento sindical dos trabalhadores, não dos trabalhadores
da saúde, mas com o movimento sindical dos trabalhadores.
Certamente, eu diria que também eles vão ter que se deslocar de uma agenda, que era
voltada para a ampliação do consumo, das famílias, etc., para uma que abre espaço para
esse debate de direitos. Então, esse movimento sindical é um ponto de resistência que
temos que ocupar e nos aproximar. E mais do que nunca, temos que nos aproximar do
debate legislativo, do debate com os parlamentares, com quem for eleito, com quem
também não for eleito, mais com os partidos políticos. Eu diria que se a gente tivesse que
escolher uma prioridade, que essa seja a prioridade, o programa dos partidos políticos,
o debate com os partidos políticos nesse processo, que eu imagino que vai haver uma
reconstituição dos partidos políticos, uma certa ‘rearrumação’, e é importante que a gente
participe nesse momento.
A presença nos fóruns que construímos é absolutamente fundamental. Nós seríamos
capazes de desburocratizar esses espaços, ou eles serão franjas de um governo, se
governos, não só de um governo federal, mas de governos muito degradantes para todo
esse processo de construção do SUS. Eu espero que a gente não veja nenhum Conselho,
nem municipal, nem estadual, nem nacional, participar um milímetro do desmonte do
SUS. É importante nesse momento não só a participação, mas uma vigilância. Jamais diria
isso num outro momento, num outro momento nós sempre nos dispusemos a participar
como entidades que somos etc. Penso que nesse momento nós somos mais do que isso,
é um pouco o processo de dizer que não concordamos e não ficaremos dentro desses
espaços. Penso também que é preciso que as pessoas caminhem um pouco mais para se
avaliar, e tem que ser uma avaliação coletiva de todos nós.
Claro que todas as estratégias que temos que ter de resistência incluem as demandas ao
poder judiciário, ao Ministério Público, ao TCU (Tribunal de Contas da União), que nesse
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momento são órgãos que têm uma burocracia concursada, especializada, que precisa ser
acionada de maneira que as tentativas de desnaturar o SUS, que elas também sejam
contrastadas por um debate que não é só normativo, no sentido do legislativo, mas é um
debate normativo legal com sancionamento do poder judiciário e do Ministério Público.
Cebes – Há algum recado que você queira deixar para a juventude, para o povo brasileiro?
Ligia Bahia – Ela não pode se enganar com o processo que está acontecendo agora, ele
é muito profundo, extenso, não é alguma coisa que é uma ’marolinha’. Pelo contrário,
ele significa uma mudança de ciclo, é um ciclo inteiro que se encerra, que se resultou de
muita luta, de muita batalha e energia jogada para que a gente saísse de uma situação de
um Brasil de gigante adormecido, e nós conseguimos acordar esse gigante. É preciso que
esse processo não seja considerado como um probleminha de corrupção, que passa. Não.
Ele é uma coisa muito maior e que é preciso tentar, esse ciclo se encerra, mas é preciso
que outro seja inaugurado, e que obviamente esse novo ciclo exige um esforço imenso
dessa nova geração.
Espero que essa nova geração esteja mais preparada que nós estivemos, e eu acredito
que sim. É uma geração que viveu já na democracia, que viu esse Brasil melhorar muito,
eu espero que essa geração não fique anestesiada nem um minuto, ao perceber que há
retrocessos.

A defesa do direito universal à saúde está no centro da luta pela democracia e do que
serão nossos principais enfrentamentos nos próximos anos. O Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) foi um opositor aguerrido e qualificado do desmonte promovido
pelo neoliberalismo, com seu entendimento estreito das ‘funções essenciais do Estado’,
no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). Comprovou novamente sua capacidade de
articulação à frente do Movimento Saúde + 10, em conjunto com o Conselho Nacional de
Saúde (CNS), na tentativa de garantir a segurança financeira da saúde pública brasileira –
e o cumprimento do que prescreve nossa Constituição. Com 2,2 milhões de assinaturas, o
projeto de lei entrou para a História como o maior PL de iniciativa popular já apresentado
no País. O Centro será indispensável nestes tempos sombrios de PEC 55 e apologia, mais
do que suspeita, dos ditos planos de saúde populares. Saúde é direito e não negócio. Nós,
do XVI Plenário do Conselho Federal de Psicologia (CFP), concordamos integralmente
com essa afirmação, que também foi princípio norteador da nossa gestão na autarquia.
Rogério de Oliveira Silva – Presidente do Conselho Federal de Psicologia
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JAIRNILSON PAIM
DOUTOR EM SAÚDE COLETIVA, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
(UFBA), DIRETOR DO CEBES.
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Estamos comemorando 40 anos da criação do Cebes (Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde). Gostaria que falasse um pouco sobre o papel que o Cebes desempenhou
nos fatos que culminaram com a questão do direito democrático à saúde no SUS, no
contexto da Constituição de 88.
Jairnilson Paim – É muito comum que as pessoas se lembrem da Constituição de 1988
como referência para a data de criação do Sistema Único de Saúde (SUS); mas, na
realidade, a Reforma Sanitária brasileira nasce com o Cebes, e o SUS foi proposto pelo
Cebes. O primeiro número da revista Saúde em Debate já trazia a defesa do direito à
saúde, e o seu segundo número apresentava a proposta da Reforma Sanitária. E durante
o Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, o Cebes subscreveu
um documento elaborado por professores da área de medicina social, denominado ‘A
questão democrática na área da saúde’, propondo, em 1979, a criação de um Sistema
Único de Saúde descentralizado, democrático, entendendo a saúde como resultante das
condições de vida e de trabalho da nossa população.
Cebes – Pode-se dizer que o Cebes cria um espaço de debate sobre a Reforma Sanitária,
como uma instituição que defende a questão democrática da saúde, e essa foi a sua
contribuição para a VIII Conferência Nacional de Saúde?
Jairnilson Paim – Eu posso dizer que na VIII Conferência Nacional de Saúde, em
1986, também é uma outra data de referência para o SUS, após o Simpósio de 1979
mencionado. Numa das faixas exibidas no evento como manifestação dos movimentos
sociais, afirmava-se que ‘Saúde é Democracia e Democracia é Saúde’. Assim, a questão
democrática esteve sempre presente no movimento sanitário; e toda vez que a democracia
se apresenta ameaçada, esse movimento da Reforma Sanitária se rearticula para lutar em
defesa dos direitos e da democracia.
A saúde nesse movimento não é entendida como uma questão setorial. A Reforma
Sanitária trata a saúde numa dimensão muito ampla, que dialoga com vários setores
organizados da sociedade. Portanto, como lembrava Sergio Arouca, a Reforma Sanitária
brasileira representava uma bandeira específica que é a defesa do direito à saúde, mas,
ao mesmo tempo, expressava uma totalidade de mudanças. Então, o projeto da Reforma
Sanitária dispõe de uma radicalidade considerável e tem a ver com um conjunto de valores
e princípios generosos, pautados na igualdade e na emancipação dos seres humanos.
Cebes – O conceito de saúde que o Cebes sempre defendeu, em consonância com o
movimento sanitário, fala de um modelo civilizatório de mudanças que atinjam e
articulem as políticas econômicas, sociais, culturais, ambientais. Essa é a questão por trás
do projeto da Reforma Sanitária?
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Jairnilson Paim – A rigor, a Reforma Sanitária Brasileira ia além do setorial, ia além do
sistema de serviços de saúde. Diante da sua relação com a democracia, a Reforma Sanitária
propunha a democratização do Estado, da sociedade e da cultura. A democratização da
saúde ia além da oferta e do acesso igualitário aos serviços de saúde. Democratização da
saúde implicava vida saudável para a maioria da nossa população e o desenvolvimento
de uma consciência sanitária crítica. Nesse sentido, a Reforma Sanitária brasileira tinha
um projeto radical que implicava mudanças mais amplas dentro sociedade, inclusive,
mudanças culturais e éticas, aquilo que Gramsci denominava ‘reforma intelectual e moral’.
A Reforma Sanitária Brasileira está em curso, enquanto processo, com avanços, com recuos
dependendo da conjuntura, mas efetivamente é um ‘projeto civilizatório’. Portanto, os
valores que estão presentes na Reforma Sanitária são aqueles que pensamos para a nação
brasileira. A Reforma Sanitária não parou durante o processo da transição democrática.
Ela, com progressos e retrocessos, pode ser identificada inclusive, presentemente, nas
lutas em defesa da democracia e dos direitos humanos.
Cebes – Pelas diferenças regionais, a diversidade da população brasileira não corre o risco
de um modelo baseado em uma experiência estrangeira deixar distantes a concepção
teórica das políticas de saúde e a sua aplicação prática?
Jairnilson Paim – O projeto da Reforma Sanitária nasceu no Brasil, apesar das relações
que tínhamos com companheiros de outras partes do mundo, especialmente com os
amigos que fizeram a Reforma Sanitária italiana. Mas a Reforma Sanitária brasileira
nasceu do povo, não nasceu do Estado, não nasceu de organismos internacionais,
nem de governos, nem de partidos políticos, apesar de dialogar com alguns deles. Tem
componentes popular, nacional e democrático expressivos, mesmo quando vivemos uma
conjuntura como a atual em que há ameaças aos direitos conquistados historicamente.
Nesse contexto, a Reforma Sanitária pode ser redefinida. Radicaliza-se em função da
própria radicalização da democracia. Novas gerações de direitos devem ser pensadas
para o avanço da Reforma Sanitária e da sociedade brasileira nesses tempos sombrios.
Cebes – E sobre esse golpe que estamos vivendo? Qual a sua opinião sobre esse contexto
político atual?
Jairnilson Paim – Alguns companheiros e companheiras atribuem à mídia e a parte da
classe média a realização desse golpe. Na minha opinião, isso tem mais a ver com a
aparência do que com a realidade dos processos sociais. Trata-se de um golpe parlamentar
contra a democracia, contra o estado de direito, contra a classe trabalhadora e o povão
que foi realizado pelo capital, por empresários, pela Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp), entre outros. Então, são esses conjuntos de interesses que, em última
análise, construíram o golpe. A parte da classe média que se sensibilizou com os discursos
da mídia, essa própria classe média hoje pode estar refletindo sobre os equívocos que
cometeu ao defender, abstratamente, o Brasil pensando que estava defendo o nosso povo.
E parte desse Brasil que se vestiu de verde e amarelo em muitas das manifestações que
ocorreram no ano passado e neste ano, seguramente não constitui o mesmo Brasil que
interessa a toda população brasileira. Trata-se de um Brasil que é lido pelos interesses
do capital e das classes dirigentes. Um desastre para o meio ambiente, para os direitos
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“O primeiro número da Revista Saúde em Debate já trazia a defesa do direito à saúde, e o seu
segundo número apresentava a proposta da Reforma Sanitária”. Jairnilson Paim
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sociais, políticos e civis a nos ameaçar com a implantação de um estado de exceção,
com a aparência de funcionamento das instituições e da manutenção das regras do jogo
democrático. Isso nós temos que esclarecer para as pessoas, inclusive amigos, colegas e
familiares que se equivocaram nesse processo.
Cebes – Qual a sua visão das políticas públicas desenvolvidas ao longo desses últimos anos?
Jairnilson Paim – A transição democrática contou com dois projetos de Nação: O
chamado Esperança e Mudança, capitaneado pelo PMDB (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro) e particularmente por intelectuais e segmentos mais progressistas
que fundaram posteriormente o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira); e o
denominado Democrático Popular, liderado pelo PT (Partido dos Trabalhadores) e
contando com sindicatos, intelectuais de esquerda, segmentos populares, artistas, setores
progressistas da Igreja Católica, entre outros. As forças políticas que representaram tais
projetos ocuparam o poder da República nas últimas décadas, mas implementaram
políticas neoliberais, distantes do propósito da cidadania plena, da prioridade às políticas
sociais e da redução das desigualdades de riqueza e de poder.
Eu poderia dizer que, nos últimos anos, conseguimos avançar um conjunto de políticas
públicas no Brasil, mas conciliando os interesses do grande capital, particularmente
do capital financeiro, com algumas políticas sociais, menos voltadas para a garantia de
direitos e mais para o atendimento em termos de assistência social para os mais pobres e
miseráveis. Esse projeto que alguns chamam de neodesenvolvimentismo, associado a um
liberalismo social, parece-me que está falido.
Trata-se hoje de pensar um novo projeto de Nação em que ao lado das necessidades do
povo trabalhador questões centrais que interessam à população, como, por exemplo, a
questão ambiental, direitos das mulheres, dos negros, da população LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), dos estudantes, dos índios e povos das florestas,
dos atingidos pelas barragens, dos sem-terra e sem-teto, dos quilombolas, entre outros.
Todos eles devem estar hoje pautando um conjunto de proposições que sejam de alguma
forma organizadas e compactadas na elaboração de um novo projeto de Nação.
Cebes – E nesse novo contexto, os ideais preconizados lá nos primórdios dos fundamentos
da Reforma Sanitária, da criação do SUS, ainda são válidos?
Jairnilson Paim – Eu insisto sempre que a luta pela Reforma Sanitária não é uma luta
setorial, não é uma luta exclusivamente para termos um sistema de serviços de saúde
como o SUS de caráter público, democrático, descentralizado, participativo. Essa é uma
conquista histórica muito importante, e nós não podemos abrir mão dela. Entretanto, a
questão sanitária, a questão do direito à saúde transcende o atendimento nos serviços
de saúde. Então, nós estamos hoje vivendo a pertinência de lutar por novas gerações de
direitos. Já conquistamos uma parte de direitos civis, políticos e sociais, mas não dispomos
de uma cidadania plena. Ainda temos direitos sociais ameaçados pelos golpistas. Hoje
nós temos que trabalhar para a reconquista de parte desses direitos que estão sendo
ameaçados ou subtraídos (nenhum direito a menos!) e, ao mesmo tempo, postularmos
novos direitos que unifiquem as lutas do povo brasileiro.
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Es un gusto parabenizar al Cebes en sus 40 años de vida. Para quienes formamos parte
del Movimiento Médico Social Latinoamericano, Cebes ha sido desde el principio un
camarada en el camino hacia la salud como derecho de cuidadanía. Ha sido y es nosso
parceiro brasileiro!
Débora Tajer - Ex Coordenadora Geral ALAMES (2001/2002)
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LUCIA SOUTO
MESTRE EM SAÚDE COLETIVA, PROFESSORA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
(FIOCRUZ), DIRETORA DO CEBES
ENTREVISTA REALIZADA EM 2016
Cebes – Quem é você, Lúcia Souto?
Lúcia Souto – Sou médica sanitarista da Fundação Oswaldo da Cruz. Tive uma longa
experiência, na época da Ditadura, depois de lutar na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após a formatura, decidi morar na Baixada
juntamente com Antônio Ivo de Carvalho, José Noronha e Ana Leonor Ostrower,
conhecida como Noni. Ficamos conhecidos como ‘os quatro médicos que foram para
Baixada Fluminense’. Lá construímos um movimento de associação de moradores
chamado Movimento Amigos de Bairro, que tem como ponto deflagrador a questão da
saúde. Fui também deputada estadual (1991/1998) durante dois mandatos no estado do
Rio de Janeiro. Uma das lutas importantes na Assembleia Legislativa foi a questão da
mulher: abrimos a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Brasil sobre
esterilização em massa das mulheres brasileiras. Com relação à questão da criança e do
adolescente infratores em conflito com a lei, organizamos a primeira assembleia com mais
de 500 quinhentos jovens na Assembleia Legislativa. Foi uma experiência riquíssima que
nos nutriu da convicção profunda de que é possível haver uma aliança entre a democracia
representativa e a participação direta da população. Esse processo me deu uma vivência
inestimável. Hoje estou atuando na direção do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes), instituição que tem, para mim, um papel muito importante a realizar.
Cebes – O Cebes foi criado em 76 no meio da ditadura militar como uma entidade de
resistência, e nós apresentamos no primeiro Simpósio Nacional de Saúde da Câmara
dos Deputados que aconteceu em 79 o documento que ficou conhecido como ‘Saúde é
democracia’, que abordava a questão democrática da saúde naquele contexto político que
a gente discutia e lutava pela democracia contra o regime militar. Trinta anos depois da
constituição que nós conquistamos, e o documento do Cebes foi essencial nisso, como é
que nós avaliamos o direito à saúde?
Lúcia Souto – O documento ‘Saúde é democracia’ é uma síntese perfeita de como o
movimento da reforma sanitária encarou esse processo da construção do direito à saúde, do
direito universal à saúde no Brasil. Em primeiro lugar, o entendimento da reforma sanitária
era esse: não há direito universal à saúde sem uma democracia radical. Em segundo lugar, há
uma dimensão que denomino por ‘civilizatória’. O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira
nunca imaginou poder construir esse direito universal à saúde sem estar intimamente
conectado com outro projeto de civilização, um projeto de civilização solidária onde as
pessoas se importam umas com as outras, onde a sociedade contribui para que todos tenham
os direitos universais assegurados. A dimensão civilizatória não foi trivial porque naquele
momento o mundo inteiro – inclusive todos esses órgãos, agências, como Fundo Monetário
Internacional, como várias organizações internacionais – dizia que ‘era importante fazer a
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focalização dos direitos, quer dizer só atender o pobre, aquele vulnerável e, não era a questão da
cidadania, a saúde não era um direito de cidadania’. Nós fizemos uma trajetória na contramão
dessa tendência lutando para assegurar que a saúde fosse um direito de cidadania e um direito
universal. A terceira dimensão diz respeito à criação de um campo de conhecimento, a saúde
coletiva. Esse campo de conhecimento – original, brasileiro, a nossa ‘jabuticaba’ da saúde –
foi muito significativo porque rompeu, em uma dimensão epistemológica, com uma série
de conceitos da área da saúde e introduziu algo absolutamente inédito e estratégico que é a
compreensão da determinação social do processo saúde e doença. Isso implica também uma
série de outros olhares. A saúde coletiva traz, juntamente com a dimensão da determinação
do processo social da saúde e da doença, uma série de agentes públicos que são plurais. Isso
quer dizer que não há só um saber, mas vários saberes, o que Boaventura de Sousa Santos
chama por ‘Ecologia de saberes’.
Cebes – Lúcia, você está falando de um projeto de país, de um projeto de Estado, e o
golpe faz essa ruptura com o projeto de país que vinha sendo implementado no Brasil.
Comenta sobre as virtudes, os defeitos, os problemas e os ganhos que nós tivemos como
os governos populares nos últimos 13 anos e comenta também sobre o que devia ser
realizado e não foi, por favor.
Lúcia Souto – Nos últimos 12 anos, o Brasil viveu uma transformação profunda. Essa
transformação significou, do ponto de vista da distribuição de renda, algo importantíssimo.
Houve, por exemplo, o maior aumento real do salário mínimo de toda a história da
série histórica do salário mínimo no Brasil. Tirar 40 milhões de pessoas da miséria não
é nada trivial. O Brasil saiu do mapa da fome, e isso era uma agenda absolutamente
inadiável: fazer com que 40 milhões de pessoas possam ter pelo menos o direito a se
alimentar. Hoje temos que enfrentar o problema dramático de uma desigualdade que é
outra questão importantíssima. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e isso,
na minha percepção, é uma obscena corrupção. Toda vez que se tenta fazer uma agenda
de reformas distributivas, encontram-se resistências monumentais.
O que que acontece nesse processo do golpe? Para compreender o processo do golpe, há um
trabalho muito importante do Jessé de Souza1, sobre a radiografia do golpe. Ele mostra como
se criou a base social do golpe. Uma junção da mídia, do poder judiciário e do parlamento
comprado começa a constituir uma base social. Ele detecta que, a partir de junho de 2013, nas
chamadas jornadas de junho, ‘ali estava o ovo da serpente do golpe’. Em um dado momento,
as manifestações – que retratavam um Brasil melhor – começaram a ser nacionalizadas por
toda a mídia. Começaram a inventar uma agenda que não tinha partido das ruas, uma série
de agendas que foram sendo introduzidas nas jornadas de junho e começaram a dar toda uma
base social em torno do argumento de que o Brasil precisava ser moralizado. Mais uma vez,
levantou-se a bandeira da luta contra a corrupção, a operação Lava Jato, com um juiz2 que se
julga o dono do mundo. Esse juiz contou com um grande apoio midiático. O enfrentamento
da desigualdade passa então a ser secundário ante o enfrentamento na luta contra corrupção!
E quem são aqueles que estão por baixo dos panos na articulação do golpe? Em primeiro lugar,
1
2

SOUZA, J. A Radiografia do Golpe: entenda como e por que você foi enganado. São Paulo: Leya, 2016.
Trata-se do Juiz Federal de Primeira Instância Sérgio Fernando Moro.
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os endinheirados, menos de 1% dos brasileiros. Há também uma classe média dividida em
quatro nichos. Um primeiro nicho chamo por ‘protofascista’. São aqueles que se colocam em
defesa da luta contra corrupção e que se constituem da vontade geral do brasileiro de purificar
a sociedade brasileira; outro nicho é o da ‘classe média de Oslo’ que acha que mora na Noruega
e que o Brasil não tem uma agenda da desigualdade; um terceiro nicho é o da ‘classe média
liberal’ que percebe que o golpe vai afetá-la profundamente. Essa classe média, num processo
de resistência da sociedade brasileira, vai ter um papel muito importante. Um quarto nicho é
composto por uma outra classe média mais crítica, tem uma visão mais crítica da sociedade.
Ao mesmo tempo, há também uma outra classe social: trata-se dos trabalhadores
brasileiros que foram, na verdade, o grupo que ascendeu socialmente nos governos Lula
e Dilma. Esses trabalhadores, com as políticas implementadas por esses dois governos,
ingressam na universidade e passam a ter acesso a uma série de coisas. No entanto, Jesse
não considera que sejam eles uma nova classe média porque, para ele, classe social não
se mede só por renda e ocupação, classe social se mede também por capital cultural, nos
dizeres do sociólogo Pierre Bourdieu.
Se você tem esse conjuntos de classes sociais em movimento no Brasil, poderemos
enfrentar primeiro essa sanha do capital financeiro que não é só brasileira, é também
mundial. Há um trabalho da Oxfam3 muito divulgado mundo afora, que coloca o seguinte
dado: a riqueza acumulada pelo 1% mais rico da população mundial equivale à riqueza
dos 99% restantes. Nós não podemos continuar construindo um projeto de sociedade em
que 99% ficam fora e 1% comanda o mundo. Há outro aspecto vinculado a essa dimensão
do aumento da concentração de renda no mundo que é o papel que o Brasil vinha
desempenhando na geopolítica mundial. O Brasil tem um papel relevante. Nós somos
uma economia robusta, o Brasil tem os fundamentos macroeconômicos.
No Brasil, a partir dos governos Lula e Dilma, ele também articulou um grupo que é o Brics,
grupo político de cooperação formado pelo formado Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul4. A partir daí, começa a ser construída uma outra paridade internacional, em que
houvesse uma relação com os outros países de uma maneira plural e altiva. Noam Chomsky5
coloca que a América Latina representava, até o ano passado (2015), a maior resistência
mundial ao assalto neoliberal do mundo. Não é à toa que esse golpe veio. Estamos vendo,
no Brasil, a tentativa da liquidação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da
liquidação do direito universal à saúde e da liquidação do direito à educação. Estamos
realmente numa disputa civilizatória de grandes proporções. O conflito da distribuição de
renda é uma questão que está na base de tudo isso. Como é que a gente vai construir um
Brasil solidário se uma parte da elite brasileira não tem compromisso e nem projeto de país?
Um dos ensinamentos desses 13 anos de governo é que o povo brasileiro é solução, e não
3
4
5

A Oxfam se constitui em uma confederação de 20 organizações que atuam em 94 países pelo fim da
pobreza e desigualdade. Disponível em: https://www.oxfam.org/fr.
Em economia, Brics é um acrônimo que se refere aos países membros fundadores (o grupo Brics: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que juntos formam um grupo político de cooperação.
Linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, reverenciado em
âmbito acadêmico como ‘o pai da linguística moderna’.
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problema. Se a gente apostar num projeto de país que inclua o povo brasileiro, vamos ver
cada vez mais que o povo é uma solução, e não um problema a ser enfrentado.
Cebes – Mediante tudo isso, quais são os caminhos? Um pouco de reflexão sobre o papel
do Cebes, bem sintético!
Lúcia Souto – Diante desses desafios no Brasil, teremos primeiramente que enfrentar
a matriz escravocrata que temos no País. Isso significa a necessidade de enfrentar um
conflito de distribuição de renda que nunca enfrentamos, e esse enfrentamento requer
uma aliança grande e ampla.
Os avanços das conquistas democráticas estão relacionados às alianças de centro-esquerda.
Hoje não temos ‘centro’. O centro brasileiro, em boa parte, na Constituição de 88, foi
representada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Uma parte do
PMDB, denominada por ‘autêntico’ – representada, por exemplo, pelo senador Roberto
Requião –, é uma expressão desse centro democrático comprometido com o projeto de País.
Espero que também haja outros como eles. Mas, na verdade, aquilo que partidariamente era
um centro democrático se transformou no grupo de mafiosos de direita, uma máfia de direita.
Como poderemos reconstruir esse leque de alianças? Luiz Carlos Bresser Pereira6 e Luiz
Gonzaga Belluzzo, por exemplo, já vêm se manifestando contrário a esse golpe. É um desafio
construir alianças em um espaço tão complexo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem um
legado de inclusão, de cidadania, de uma juventude absolutamente comovente, que botou ‘pra
quebrar no Brasil inteiro’. O movimento de mulheres Primavera das Mulheres, por exemplo,
arrasou no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, nós temos inclusive um grupo que fez uma peça de
teatro tocando em problemas cruciais dessa misoginia brasileira. Existem pautas que surgiram
no Brasil hoje com muita força. A gente já experimentou que o mundo pode ser melhor e
que eu posso estar dentro dele. Essa é a força dessa resistência e dessa criação brasileira nesse
momento. A intenção de um grupo que é nada do ponto de vista dessa representação é não
ter mais eleições diretas e fazer parlamentarismo. Esse grupo – os ‘sem-voto’ – sabe que a
população brasileira não aprova essa agenda, como já mostrou na prática que não aprova. Nós
já vimos em quatro eleições que o povo não é burro e nem é bobo. Quando pode escolher,
o povo escolhe com sabedoria e nitidez! Essa é a transformação que nós queremos e vamos
construir neste País. E o Cebes tem um papel relevante porque, nessa agenda da desigualdade
no Brasil, uma das questões que todo mundo comenta é o direito à saúde. Essa é uma Política
Pública estratégica para enfrentar a desigualdade. Thomas Piketty comenta isso no livro dele
famoso, ‘O Capital no Século XXI’7. Então, nós sabemos a responsabilidade que o Cebes tem
diante desse novo momento civilizatório brasileiro, e eu acho que temos que dar a mão uns aos
outros para estar à altura das responsabilidades que temos.
6

7

Economista, cientista político, administrador de empresas e formado em direito. Foi ministro da Fazenda
do Brasil, de 29 de abril de 1987 a 21 de dezembro do mesmo ano, durante o governo José Sarney. Foi
ministro-chefe da Secretaria da Administração Federal (SAF), ministro de Reforma do Estado em todo o
1º mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995–1999) e ministro da Ciência e Tecnologia
nos 6 meses iniciais do 2º mandato, permanecendo nesse cargo até 19 de julho de 1999.
PIKETTY, T. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
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2003

Saúde Mental em Curitiba

Org. Cristiane H.Venetikides, Danuza
M. Maceno, Maria Alice C. Pedotti e
Samuel Jorge Moysés.
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2004
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Org. Maria Fátima de Sousa.
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Mendonça, Maria Fátima de Sousa,
Paulo Santana.
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Autor

Editora

2004

O PSF em Juazeiro: seus andares

Org. Ana Valéria Machado
Mendonça, Maria Fátima de Sousa

CEBES

2007

Saúde em Debate: fundamentos da
Reforma Sanitária

Sônia Fleury, Ligia Bahia, Paulo

CEBES

2008

Políticas e Sistema de Saúde no
Brasil

Ligia Giovanella etal

EDITORA FIOCRUZ/
CEBES

2009

Participação, democracia e saúde

Sônia Fleury, Lenaura Lobato

CEBES

2009

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

Lenaura Lobato, Sônia Fleury

CEBES

2010

O SUS que eu vivi

Francisco de Assis Machado

CEBES

2010

Determinação social da saúde e
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Roberto Passos Nogueira

CEBES

2011

Gestão pública e relação público
privado na saúde.

Nelson Rodrigues dos Santos,
Paulo Amarante

CEBES

2014

Democracia e inovação na gestão
local da saúde

Sonia Fleury

EDITORA FIOCRUZ/
CEBES

2014

25 anos do direito universal à saúde

Maria Lucia Rizzotto e Ana Maria
Costa

CEBES

Amarante.

FONTE – SOPHIA, D. Saúde & Utopia: o Cebes e a Reforma Sanitária Brasileira. São Paulo:
Hucitec, 2015.
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