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DEBATEOORES I DISCUSSAN1S

Dois adendos a "O Estado que temos e os turnos que quetemos",

de Nelson Rodrigues dos Santos

Two additions to 'lhe State we have and the courses we WflfU;

by Nelson Rodrigues dos Santos

Luis Eugénio Portela Fernandes de SoUZ.1 1

631

, Prof"",or do imlifUlo de s..úde

COI",i'·2 (UFBA); Vicc_p.<::<idclU" d2

Abnsco.
lui",U!;"nio@lufh2.br

N elson Rodrigues dos Santos nos brinda com um excelente texro que

apresenta, na sua primeira pane, de forma claf:l e direra, os determi~

nantes econômioos e políücos que fazem com que o SUS que temos esteja

longe daquele com que sonhamos em 1988. A descriç:io que faz da base in~

fraesrrutural do Clpit3lismo conrempocineo nos leva até a inrerrog:lf como

foi possível aprovar. no Congresso Constituinte, o conceito da saúde como

um direito e a proposta de um sistema de saúde baseado na universalidade.

na integralidade e na igualdade! A impressão é que o Movimento da Refor

ma Sanitária Brasileira (RSB) soube aproveitar uma rara janela de oportU

nidade históriCl, que se abriu e se fechou muito rapidamente: nem antes,

nem depois, os sanirarisms conseguiram tão alto grau de sintonia com a

vontade e a mobilização dos setores populares da sociedade brasileira. Com

efeito, é incrível que um movimento social comra-hegemônico, desde antes

do SUS e até hoje, como a RSB, tenha logrado ° êxito que logrou ao inscre

ver ° capítulo da Saúde na Constituiç:io.

Na segunda pane do seu texto, Nelson tram de três POntOS absoluta

meIHe cruciais para o SUS que, por um lado, são a repercussão daqueles

determinallles llas políliCls de saúde e, por outrO, indiClm pane dos desa~

fios a enfrentar para que o Brasil tenha a esperança de avanço do projeto

de um sistema de saúde efetivameIHe único. Não há dúvida sobre a cen~

tralidade - não apenas conjuntural, mas estrutural- das questões do sub~

financiamento. da iniquidade da relação público-privado e da ineficiência

gerencial dos estabelecimeIHos de saúde. Nesse sentido, estamos de acordo

COlll a análise que o textO introduz e não desejamos nela nos alongar.

Mencionamos. cOl1ludo. que o autor aborda 'parte' dos desafios. pois

nos parece que há que se acrescentar iI SU3 relação, 30 menos. mais dois

Anotacao
Título do Artigo: Dois adendos a "O Estado que temos e os rumos que queremos", de Nelson Rodrigues dos Santos

Autor(es): Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza

a_Luis_Eugenio_Portela_Fernandes_de_Souza



importantes repros: :JS quesrões do modelo de arenção

à saúde e da participac?0 e base social do SUS.

A questão do modelo de atenção à saúde, como

a vemos. e a da pertinência da expansão da oferta

de serviços de saúde, em que predominam pr<ÍriCls

individualistas, biologicisras, cur:nivisras e hospita~

loc~ntricas. Ou melhor, mais recursos financeiros,

supremaCIa do interesse público sobre o privado e

uma gestão mais eficiente são aspectos cruciais. mas,

sem a mudança do modelo de atenção. serão insufi~

cientes para vktbilizar o SUS universal e imegral que

queremos.

De fato. o modelo biomédico-reparador é um

grande obsráculo à efetivação do SUS da Reforma

Sanirária. E o é, em primeiro lugar. por impedir o

alcance da integralidade, ao negligenciar as açõcs de

promoção da qualidade de vida e as illlervenções so~

bre os determinantes sociais da saúde. Em segundo

lugar, por alimemar um padrão de realizac?0 de capi

mI económico, na área da saúde. sustentado em uma

lógica de atendimento sinrom:hico e de consumo de

procedimentos que ampliam a dependência dos usu~

ários aos profissionais de saúde. E em terceiro lugar. é

um obsráculo pelo fato dessa lógica estar comprome

tendo seriamente a relac?0 custo~efetividade das ações

de saúde: o aumemo dos CUStos n:ío rem sido acom~

panhado pela efeliva melhoria das condiçõcs de saúde

das pessoas. Ao contrário. os efeitos iatrogênicos da

prática médico-hospitalar têm se acentuado a pontO

de estar, hoje, emre as principais causas de morte, ao

menos nos Estados Unidos.

A explicac?o da força persislente desse ntodelo

biologicista reside, em grande parte, nos interesses

econÔmicos dos conglomerados industriais e finan

ceiros das áreas de medicamemos, vacinas e mate·

riais lllédico~hospitalares. Tr.lta~se, evidememente. de

agentes poderosos não apenas economicamente, mas

também politicamente, haja vista, por exemplo, o in

vestimenro que fazem no financiamenro de campa~

nhas eleitorais em diversos países.

Há uma chance, cornudo, de superar esse obsrá~

culo. Em várias naçõcs, começa a se notar a impossibi

lidade de manutenção da brutal transferência de renda

de quase todos os setores da sociedade para os gmndes

acionistas da 'Big Pharma'. Não deixa de ser sinto

márico da gravidade da siruaç:ío que uma professora

da Harvard UniversilY, ex-editora do New England

journal o/Medicina 1, venha a público afirmar que é

preciso salvar a indústria farmacêutica dos seus amais

dirigentes!

No Brasil, o ministro Temporno, em boa hora,

pôs na agenda do SUS a questão do Complexo Eco~

nômico-Industrial da Saúde. que tem o desafio de

contribuir não apenas para a sustentabilidade finan

ceira do SUS, mas também para a mudança do mo~

delo de arençáo, :to investir na produção de insumos

indispensáveis ao atendimento adequado às necessi~

dades de saúde dos brasileiros. compreendidas na sua

integralidade, incluindo desde as tecnologias de pro

moção da saúde até as de reabilimc?0' passando pelas

abordagens diagnósticas e terapêuticas que fortaleçam

a autonomia dos usuários.

Nesse aspeclO, a tarefa dos partidários da Refor~

ma Sanitária é a de fortalecer uma política de ciên

cia, tecnologia e inovac?0 em saúde que assegure a

primazia da potítiCl sobre a economia, ou seja, que

ponha o Complexo Econôrnico~]ndustrialda Saúde

a serviço do SUS e não o inverso. Tal larefa não é
• • ••pequena e exige, enrre Outras COisaS, uma estreita anl-

culac?0 com a política de desenvolvimento industrial.

I Mard. Angell A vmiaiU JlJb,., Oi lAbomibrÚ/i jJfnnath#iro>. Slo Paulo, Record, 2007.
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Ademais, devem~se enfrentar cerr:lS iniciativas cb

grande indústria farmacêutiCl. que, dada a difTcil Sl~

mação económica dos países mais ricos, volta~se para

os países emergentes. como o Br:u;il, onde tenta re

produzir práciCl.s comerciais que não levam em conta

as necessid:ldes de s:lúde, mas apenas seus Interesses

económicos.

Vista a questão do modelo de atenç.ão à saúde,

passemos, agora, ao segundo desafio que acrescenta

mos àqueles tratados por Nelson Rodrigues dos San

tos: a participaç.ão e a base social do SUS.

Um breve resgale histórico é interessante para

nos lembrar que a idéia de SUS cresceu na conflll~

ência. nos anos 80, de três movimentos sociais: o

de comunidades das periferias das grandes cidades.

o da Renovaç.ão MédiCl. nos sindicatos de médicos

e o de professores universitários de saúde públi~

ca, críücos da perspectiva da Medicina J'reventiva,

como importada dos Estados Unidos. Vale notar a

ausência, nesse processo, do movimento sindical dos

tT:lbalhadores do setor m:J.is dinâmico da economia

br:u;i1eira, que, todavia, encontrava~se bastante ativo,

nessa época, ao pontO de liderar a criaç.ão de um par~

tido polhico.

Os anos 80 são um período de grandes mobi

!iz;lçócs: "Di retas Jã". e1eiç.ão de Tancredo Neves no

Colégio Eleitoral, eleiç.ão do Congresso Constituime,

além da inrensificação das lutas populares e sindicais

que leva, entre outras cois:u;, à funcbç.ão cb Central

UniCl. dos Trabalhadores. C'-crramente, foi esse am

biente que propiciou a janela de oporrunid:lde :l que

nos referimos acima. perm..ilindo que um movimelllO

relativamente rescrilo ganhasse momenrUnl.

Nesse ambiente, o Movimento cb Reforma Sa~

nitária concebe uma inovadora estrutura de controle

soci:ll para o sistema de saúde, baseada na organiz..1ç:io

de conferências periódiCl.s e de conselhos permanen-

Ces, responsáveis por definir direrrizes para as políticas

de saúde e por fiscaliz;lr a atuaçáo dos órgãos gesrores.

E mais ainda: propõe~se a participaç.ão paritária entre

representantes de usuários e representantes de profis

sionais e prestadores de serviço, nas conferências e nos

conselhos. A força do Movimento é suficientemente

grande para superar os velOS do presidente Collor aos

artigos da Lei 8080/90 que faziam referência ao con~

trole social e conseguir a aprovação d.1 Lei 8142/90,

que restabelece os artigos vetados.

Desde então, contudo, as conferénci:J.s e os con

selhos t~m perdido sua inAu~ncia sobre a condução

do SUS. A t2a Conferência Nacional de Saúde, rea~

\iz;lda em 2003. que termina inconclusa. com a dis~

persão dos delegados. e a 133 , realizada em 2007, que

fica marcada pela cisão radical entre representantes de

geslores e represemames da sociedade civil, embora

muiros membros de ambos os grupos se sintam filia~

dos ao Movimento cb RSB, evidenciam essa perda de

influ~ncia. Mais ainda: o fato dos delegados da 12a

Conferênci:J. entenderem como imperativas SU:lS de<:i

sóes, apesar da ausência de base legal para isso, e pro~

. - _.
porem a PUtllÇ:lo aos gestores que nao as cumpnrem

demonstra, paradoxalmente, a sua impotência.

De modo semelhante, o Conselho Nacional

de Saúde p:lnicipa. cada vez menos, de decisões

importantes sobre o SUS. A paUla de discussões no

Conselho Nacional de Saúde lem sido ocupada por

questóes corporativas, de defesa dos interesses do

funcionalismo público, em especial: a centralidade

que f)<lnhou um tema mais gerencial que polítiCO

como o das funcbçóes estalais de direito privado é

um exemplo disso. Por tr:Ís de um discurso que pro

cura identificar a proposta de fundação estata! como

uma eStratégia de privatiz;lção do SUS. o que se ve~

rifiea é a defesa intransigente de um S!fl!U quo que,

crcem seus defensores, favorece os interesses dos ser-

.<;"úJ, , .. DriMu, R;,.. doJ>nwn. ". 3~. n.1I7. l' 631·631\. ouUdo•. IlllO



'lidares públicos, notJdamente J estabilidade do vín~

culo empregadcio.

Acrescente·se que as exigências e urgências da

gestão estão a disranciar os gestOres dos conselhos de

saúde, que têm assim agravado seu esvJziamento po~

lítico. Ao contcirio, rênHe fortalecido as Comissões

IntetgesLOres Tripanite (Cln e Bipanites (CIBs), que

não contam com a participação social, mas passaram a

ser a arena principal de negociaçiío e decisão sobre os

rumos do SUS. O Pacto pela Saúde de 2006, a mais

importante iniciativa recente de reorienrJçiío d1 con~

dução do SUS, pOt exemplo, foi debatido e aprovado

na CIT e não no Conselho.

O enfmquecimenro da partlclpaçiío social no

SUS, em particular, e na atividade polítiCl. em gemI.

tem v:lri:Js explicações possíveis. A mais abrangente é

aquela que temele ao comcxto mundial, nos anos 90,

de derrocada do 'socialismo real' e de vitória político

ideológiCl do neoliberalismo com seus impactos sobte

a Clpacidade de intervenção dos partidos políticos de

esquerd3, tradicionalmente lig:tdos JOS movimentos

sociais.

Menciona-se também a diversificaçáo do mo

vimento social, com o surgimento de formas não

classisras de organização, mas articuladas a questões

de gênero, ambiemais e érniCls, o que representaria

uma diminuição da capacidade de il1lervençiío sobte

políticas sociais gerais.

Outra explicação, agora mais pontual, destaca o

deslocamento de lideranças sindicais e populares, in·

cluindo militantes do movimento sanit:lrio, para posi~

çóes no apatelho de Estado, com as vitórias eleiLOrais

de coalizões políticas progtessistas, o que tetia fragili~

zado as otganizações dos uabalhadores.

Mais recentemente, já no período dos governos

Lula. é mencionado um processo de cooptação de

lideranças. transformadas em uma 'aristocracia ope~

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. I' 631·631\. nuddt•. lO 1I)

ciria' dócil aos imperativos da realpolirik, como de

finida pelos companheiros que estão nas posições de

governantes.

Se lembrarmos que o SUS é uma proposta de

mocr:Hizante, que viSJ a melhorar JS condições de

saúde de rodos, cuja bJse de sustenraçiío social seriam

os semtes populates da sociedade - aqueles que, es

truturalmente, tetiam interesse direto na implanta

ção de um sisrema universal de saúde -, percebemos

a dificuldade em que nos encontramos. Quem hoje

defende o SUS?

É notório que os segmentos do movimento sin

dical com maior capacidade de vocalização política,

desde a extinção do Inamps, preferiram pôr nas suas

pautas de reivindicação - e efetivamente a conquista.

ram (bs associações patronais ou dos governos - SUJ

inclusão como beneficiários de planos e seguros priva~

dos de saúde.

O fenômeno receme de crescimento da chama

da classe C vem atraindo as atenções de empresas de

todos os ramos, inclusive das de planos e seguros de

saúde. Essa 'nova classe média', por sua vez, parece

ávida por consumir esses planos e seguros.

Como os serores populares mais organizados e

os mais abastados da sociedade não se interessam pelo

SUS. contamos apenas com as pessoas mais pobres e

com menor capacidade de mobilização para, polen~

dalmeme, defendé-lo. Nesse sel1lido, a perspecliva

principal é a de consolidação de um apanheM na saú

de: serviços privados para os ricos e os remediados,

SUS para os pobres.

Essa perspectiva, que representaria a derrola do

projeLO da RSB, não é, LOdavia. incxoL.Ível. Em par~

te, os mesmos motivos que vêm tornando o modelo

bioméd.ico~reparador insustentável comprometem a

possibilidade de o seguro privado vir a satisfazer a

demanda por serviços de saúde da classe media, in~
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c1uindo os tr:1balhadores mais bem organiZ3dos. Dito

de ouuo modo, a elevação dos CUSlOS dos serviços de

saúde, determinada fUndamentalmente pelos interesses

econômicos do conglomerado industrial-financeiro

da saúde, está inviabilizando a possibilidade de planos

e seguros se consolidarem como alternativa par.! os se

tores médios da sociedade. O número de reclamações

conua as opemdoras de planos e seguros nos órgãos

de defesa do consumidor é apenas um indício dessa

dificuldade.

Dada essa dificuldade, abre-se a possibilidade de

construção de uma aliança polítiCl enne a população

dependente do SUS, a 'nova classe média' e mesmo a

classe média tmdicional. Essa aliança pode, então. vir

a ser o ator polítiCO a defender o SUS, como propOstO

pelo Movimento da Reforma Sanitária, renovando o

selllido da participação social.

Transformar uma aliança possível em uma mo

bilização efetiva é o desafio maior dos reformistas

sanitários - estejam na academia. na gestão de siste

mas e serviços de saúde ou no movimento social. Não

há, cenamellle, uma via óbvia a indiClr. No entalHo,

há tarefas que se parecem impor.

No âmbito da academia, urge a retomada de re

Aexóes sobre a relação entre saúde e sociedade. Se o

mote do Movimento d1 Reforma Sanitária Brasileira,

nos anos 70 e 80, foi saúde e democracia, cremos que,

na segunda década do século XXI, o mote será saúde

e desenvolvimento. Hoje, o Brasil cresce economica

mente e melhom relativamente a distribuição de sua

renda. Mas que tipo de desenvolvimento o país está

promovendo? E onde se situa a saúde nesse processo?

A cOlluibuição do setor da saúde para um desenvolvi

mento sustentável e redutor de desigualdades pode vir

a ser percebida amplamente. O amadurecimento dessa

discussão, ao evidenciar a atual configuração das rela

ções entre saúde e sociedade, pode contribuir para que

as propostas relativas ao financiamento adequado do

SUS e à. supemção da relação predatória do selOr pri

vado com o setar público, por exemplo, ganhem apoio

político e mobilizem a aliança a que nos referimos.

Na esfera da gestão, a tarefa necessária é melhorar

a qualidade dos serviços. A experiência concreta. com

serviços que atendam rawavelmellle às expectativas, é

o melhor aliado na conquista da adesão dos usuários a

qualquer mobiliZ3ção em defesa do SUS. Só assim os

setores médios da sociedade terão a confiança necessá

ria para abandonar os planos e seguros privados e ado

tar o SUS. Há diversas experiências que atestam a pos

sibilidade de melhoria da qualidade e de ampla adesão

da população ao SUS, não apenas em municípios, mas

também em estados, cujos governos decidiram priori

zar os investimentos na saúde. No plano nacional, UIll

bom exemplo é o Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência (SAMU), de uso irrestrito por todos os seg

mentos da população.

No movimento sociaL os militantes da Reforma

Sanitária têm a responsabilidade de superar o corpOf:.l

tivismo e JX'lilizar as discussões sobre a saúde. Ou seja,

precisam envolver a sociedade como um todo no de

bate sobre os sistemas de saúde, demonstr.lndo que se

trata de decisões relacionadas ao tipo de sociedade que

se quer constmir. Com efeito, a arenção à saúde que

podemos ter depende do modelo de desenvolvimento

- equitativo ou iníquo - que adotamos. Neste sentido,

as estratégias de mobilização a se seguir em torno da

saúde estão mais próximas das estmtégias da luta eco~

lógica do que as da luta sindiClI. Se o desenvolvimento

suslentável exige a preservação ambiental, o desenvol

vimento social requer um sistema de saúde em que o

acesso seja definido pda necessidade de saúde e não

pela Clpacidade de pagamento das famílias. À susren

tabilid:!de e ii equidade, como temos assistido em todo

o mundo, se opõe o capitalismo. Retom:!r a luta anti-

.<;"úJ, , .. DriMu, R;,.. doJonwn. ". 3~. n.1I7. l' 631·631\. ouudo•. IlllO
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capitalista é. ponanto. urgente. Nos países centrais. a

grave crise econômica atual pode constituir a oponu

nidade para a renOV:lçáo dos movimentos sociais. No

Brasil. a reduç:io da mist:ria pode estar criando as bases

parn a supernçáo das polítiCl.'l sociais da careneia em

prol das polítiCl.'l dos direi lOS.

Enfim. com esses dois adendos à agend.a suge

rid3 por Nelson Rodrigues dos Santos, esperamos

eslar contribuindo palCl o debate muito oportuna·

mente proposlo pela ReviSl3 Saúde em Debate. Esse

conjunlo de desafios, do subfinanciamento às fragi

lidades da paflicipaç30 social. é de enorme magni

rude. Contudo. os êxilos que logrou o Movimento

da Reforma Sanil:iria até aqui demonstrnm que tem

a Cl.pacidade de simonizar-se com o momemo histó.

rico e. assim. superar os maiores obstáculos. Oxalá.

consigamos!


