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Os rumos que queremos: com o debare fica ainda melhor

The directioll we Wflllt: w;th debate it gets even better

Nelson Rodrigues dos SantOS 1

, Memhro da dircroria do CIlBIIS;

Comultor do Conasem.; l'r",id~nr~ do

ldila.

ndmnn@lfan.unic.>.mp.hr

Responderei de início ao debate extremamente lúcido, coerente e

oportuno de Luiz Eug~nio Portela sobre os desafios do SUS e saídas

pa ra a reforma sanitária, que tomo com cstrunLrdnte do meu artigo.

Entre os inúmeros, graves e complexos desafios à implementação do

SUS, objetivo de inúmeros debates, análises e propostas, não vemos como

não reconhecer como um dos 'desafios-mãe' a mudança do modelo de

atenç:io à saúde, a real democrdtizaç:io para toda a populaçãO. do acesso

oportuno a todos os níveis do sistema, segundo as nece.ssicbdc.s e direitos da

população. É necessário destacar que essa mudança passa pela implemellla~

ção de uma Atenção Básica universal, de qualidade, intervindo e articulando

intervenções sobre os determinantes sociais da saúde, nas situações de riscos

específicos, do diagnóstico e tratamento precoces, no acompanhamento e

cuidado aos crónicos e d1 autonomização do cidadão na sua saúde. Por

consequência esta Atenção Básica, porta de enuacb preferencial do sistema,

desenvolve~se como orientadord e ordenadora das demandas aos ouuos ní~

veis de maior densidade tecnológica. assistenciais e de vigilância em saúde,

assumindo por isso a gestão cbs linhas de cuidado e a estrmuração do sistema.

Neste modelo e nesta lógica devem definir-se o perfil, a alocação e a partici~

pação dos profissionais, em função do que, o papel e responsabilidades dos

prestadores de serviços, e, por fim, dos fabricantes de medicamentos, equi~

pamentos, reagentes e outrOS insumos. Sob o ângulo da construção deste

novo modelo de ;uenção, é de se reconhecer que passa necessariamente pela

democratização do Estado, tornando a gestão pública atrelada às necessjda~

des e direitos da população e por isso mais eficaz e eficiente. Dai, como não

reconhecer outro 'dcsafio~mãe': a elevação da consci~ncia social do direito

humano de cicbcbnia (sobrepondo~se à classe, segmento e corporação), a

consequente mobilizaç:io política. a democratizaç:io da gestão pública e a

atuação das conferências e conselhos da saúde e da sociedade civil. Ai estão

as complexas e preocupantes mudanças dos nossos valores e movimentos

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt l"MII'" ~. 3~. n. 117. I' Mi·MI\. nuddt•. lO rI)

Anotacao
Título do Artigo: Os rumos que queremos: com o debate fica ainda melhor

Autor(es): Nelson Rodrigues dos Santos

a_Nelson_Rodrigues_dos_Santos



sociais pontificadas nos anos 90: a fragmentação da

sociedade civil em segnlemos e minorias organiza.dos

em formas pouco classisras. mas corpor:llivas. dispu

tando o consumo de serviços no mercado subsidiado

com recursos publicos, o papel do SUS para as centrais

sindicais, os sindicatos dos servidores estatutários e

as minorias excluídas; a nova consuuçio da relação

sociedade-nação e o duplo descolamento dos conselhos

de saúde: no campo da gestão pública, ao abdicarem da

disputa competente na formulação de estratégias. sua

atribuição legal, e no campo da sua representatividade

das entidades e movimentos sociais. ao abdicarem de

contribuir na socialização das informações esrratégi

cas. da consciência social de cidadania e nas decor~

rentes mobilizações sociais. Este desafio, que se refere

ao campo da gestão participativa, deve ser an:llisado

também no campo do modelo de gestão, que em nossa

visão abarca, além de conjuntos de instrumentos/pro

cedimentos técnico-administrativos, também decisi

vas estratégias e políticas administrativas nas áreas do

financiamento, planejamento/ orçamentação, gestão

de sistemas e redes, gestão de ciêncialtecnologialino~

vação. gestão/gerenciamento da prestação de serviços

(recursos humanos, materiais e financeiros). avaliação/

conuole/regulação e relação publico-privado. Lembra~

mos, aqui, a iJ1:ldiabilidade da aplicação. em cada re~

gião e município, de indicadores de impacto no nível

de saude e de resultados. como: determinantes sociais

controlados/população beneficiada, doenças evitadas

por proteçóes específicas/idem. doenças não agravadas

por di:lgnóstico e tratamento precoces/idem, doenças

avançadas curadaslidem, urgências evidveis e tOtais

etc. A bem das realidades cotidianas vividas pelos di~

rigentes, técnicos e colegiados gestores e de controle

social, lembramos que os 'mundos' dos modelos de

atenção e de gestão se desenvolvem de modo embri~

cado e inseparável. de formulação de estratégias e exer~
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dcio de responsabilidades, competências e atribuições.

Nessa linha de abordagens. diríamos que o 'desa/lo

mãe' da consciência social dos direitos de cidadania

e decorrente politização e ampliaç:io das mobiliz.1çóes

sociais e da democratização do Estado antecede os

demais. Ê a partir deste COntextO que elegemos três

desafios 'filhos', imediatos e centrais no SUS: o finan~

ciamento publico, o gerenciamento publico e a relação

público~privado, sinérgicos e interdependentes entre

si, com a finalidade de contribuir nas reRexões e mobi~

lizações para sua superação, ainda mais porque, como

enunciamos no preâmbulo, cremos que, ao ressoar o

conjulHo dos demais desafios. as conscientizaçóes e

mobilizações repercutem no conjunto. Estes três de~

sa/los encontram-se concretamente no 'campo de ba~

talha' cotidiano, de modo palpável, inapel:lve\ e, após

os 20 anos, incomorn:lvel, aí residindo outra razão

da sua escolha, a de contribuir para posicionamento

com os governos empossados no mês de janeiro. llus

tro esra reflexão com a lúcida e oportuna considera~

ção do dcbatedor, de que a e\ev:lção dos CUStOS dos

serviços privados, impelida continuamente pelo com~

plexo médico-industrial. conRita com os propósitos

de crescentes segnlentOS da classe média média e mé~

dia baixa, com destaque aos segmentos 'emergentes'

que nos últimos :l.OOS vêm ingressando nesses estr:.nos.

de conseguirem afiliar-se aos planos e seguros privados

(seror de imensiva acumulação financeira e de poder),

o que, possivelmente, gera potencial de alianças des

ses segmentos 3S demandas e pressões da popul:lção

que depende só do SUS. Ressalta, ainda, o potencial

de agregação pelo movimelllO da reforma sanitária de

novas bandeiras, como 'Saúde e Desenvolvimemo',

além de 'Saúde e Democracia'. assim como de qualifi

car a bandeira geral de 'Desenvolvimento Sustentável'

com o significado social e político do SUS na redução

das desigualdades.

.<;"úJ, , .. IkIMu, Rjn de Jonwn. ". 3~. n. 117. l' Mi·MI\. nuude•. lO) Io



646 SANTOS, N.R • o. rum"" que querem"s: eom o debo.", 6<:0- lindo melhor

Respondendo agora ao José Carvalheira, seus

aprofundados comenlários e citações no plano teórico

e analítico, além de eu os tomar também como estfU·

lUr:mteS do meu artigo, comemplamm pedagogica~

mente seu significado e a minha militfl.ncia quanto as

suas inserções llO complexo processo histórico da for~

mutação de políticas públicas, no caso, na 'ontologia

do SUS'. Raríssimas vezes me senti táo beneficiado te·

oricamente, como com esse conjunto de 'sugestões de

análise'. O conceito e o papel das 'comunidades epis~

témicas' e dos 'grupos de interesse', no caso da saúde,

lambém 'sob o manto do movimento da reforma sa~

nitária', são categorias e POntOS de partida realmeme

inabdidveis para analisar, emender e guiar as tarefas

formuladoras e a militância. Por exemplo. a 'discre~

p:lncia entre o esforço dos que formulam as políticas

públicas e a realidade concreta enfrentada pelos que as

implementam na prática', ou: 'nada mais exemplar do

que a realidade do SUS nas ruas, como contrapomo

cruel ao SUS dos gabinetes,' ou ainda: 'a tensão entre

os paradigmas da saúde pública (OMS) e da econo~

mia da saúde (BIRD)'. Por final. 'quem somos os que

queremos?'. Ouso responder, provocando-o, que esta

mos mais ou menos diluídos sob o manto da reforma

sanitária. lado a lado com os oprantes de grupos de

interesses sob o mesmo m.1ntO, cujas car:tcterístiCls so~

ciopolíticas institucionais muito têm variado dos anos

70 alé hoje, e sob esse manto cOlllinuamos crescendo

em número e em novas experiências e conhecimen

tos. Ouso considerar que tantas novidades e comple.

xidade requerem um patamar pós~equívoco de Marx

em 1874 e pós-insucesso da solução de Bakunin, e ai

está o espaço que as novas gerações de quem somos os

que queremos já começam a ocupar. Quanto à convi

vência com grupos de imeresse sob o mesmo manto,

creio que é no processo e sucesso dessa OCUP:lção que

o 'trigo' vai se impondo sobre o 'joio', e esta avaliação
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requer maior detalhamento e aprofundamento que fi~

cam para ouuo momento.

Estou certO q ue os dois debatedores brindaram os

leitOres mais que o artigo inicial, que teve o méritO de

suscitar os debates e minha rentativa de manter o nível

nesta rréplica. Muito afeto, admiração e companhei~

rismo ao Carvalheiro, colega e orador da minha LUrnla

da formamra de 1961.


