
   

Saúde em Debate

ISSN: 0103-1104

revista@saudeemdebate.org.br

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Brasil

Batista Coelho, Ivan

O ocaso da reforma sanitária brasileira

Saúde em Debate, vol. 34, núm. 87, octubre-diciembre, 2010, pp. 647-657

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768007

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=406341768007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4063&numero=41768
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org


Ivan Bacista Coelho 1

, Médioo; Mame cm ...úde l'libliu

l'da UFMG; Doutorando cm ...lide

cobiw. di1 UNIC.AMP; Profelsor

do Ocparl:lmcnlO de Medicu':1 d:l

Uoi"c"ódi1dc Fcrlcnl de Ouro PrelO.

i '';ln@,nlediei ,u.ufol'. br

ARTlGO ORlGINAL I OR/Gll\'ALAR'J1CLE

o ocaso da reforma sanirária brasileira

The decline ofthe Brazi!iall Puh!ic Health RejOrra

RESUMO Recusando-se a aceitar o baixo financiamento como explicação

suficieme para os desacertos do Sistema Onico de St1tíde, o autor procura

correlacioná~/t)s também com decisões equivocadas sobre organização de

semiços e incapacidade para Jãzer alianças sodais. Na base destes equilJocos

estão lógicas di: abordagem de problemas cujas raizes remontam "O inicio

d" refOrma sanitária. A cultura sanitária construida nas últimas décadas

dificultou a construção de alianças sociais para a sustentação do SUS e do

projeto de reforma sanitária. Assim, novos avanços do sistema demandarão

Um(l refOrmulação mais radical do proji:fO e a inclusão de novos arores.

PAlAVRAS-CHAVE: RefOrma Sanitária; Sistem" Unico de Saúde; Politicas

di: Saúdi:.

ABSTRACT Refusing ro accepr rlle low fimding as a suJliciem explalltlfion

fOr ,he bad services olfered by rhe Brazi/itl/l UlIified Hetlfth Sysrem, riu t1tahor

aims at correlating ,hem with wrong decisions abour riu organization of the

serlJices (Uld the difliculties in l/Iaking wcial coalitiow. ln rhese errorJ, there

are the approach logies, whose roou are in the beginning oftIJe health reftrm.

7he Sdnittlry culture built in the last deca&s mMe diflicult the C01/Struetioll of

socidl coalitiol/s fOr the Braziliall UlIified Healrh System sustemmce and rlle

Ilealth rqorm projecto 7herefore. nelU "dvances in rlle system IVill demand a

more radical nformulAtion ofrhe projecr and riu inclu.íion ofneli) actorJ.

lCEYWOROS: Hedlrh Rqorm; Brazilian Unijied Health System; Health

Polides.
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INTRODUÇÁO

A const:uaçao do baixo desempenho do Minis~

terio da S:J.úde compamtivamente à educaçío e ao

desenvolvimento social nos últimos anos e o (1tO de

o mesmo estar relegado a um segundo plmo nas po~

líricas sociais do governo federal náo têm sido sufi

cientes pam que ocorm uma análise mais profunda dos

equívocos de nossas proposms, de<:is&s e eleições de

prioridades. Grande pane d.1S críticas que analistas de

políticas fazem à haixa capacidade de o Minislerio da

Saúde melhomr o Sistema Único de S:J.úde (SUS) é ta

xada como gerencialista, ou até mesmo como críticas

de má-fé, como afirma Jatene (2008). feitas por quem

não emende o rC<l1 alcance social do SUS. Pode ser.

Mesmo quando constatamos que em anos anteriores

o orçamento pam a saúde. principalmente em relação

aos estados e municípios. aumentou de forma signifi

cativa sem observarmos uma melhoria consistente da.

assistência e ouvimos, como contr:I~argumento,que

isto ainda é muito pouco face às nossas necessidades, o

que e um fato, e que a única coiSa que precisamos e de

mais recursos pam a saúde. Isto mmhem pode ser ver

dade. No enranto, este artigo tem a intençáo de diseu~

rir o fracasso do Ministcrio d1 5.1údc em f.1Zcr avançar

o SUS por ouuo ângulo, que em nosso elllendimemo

é também muito significativo, embora negligenciado.

Náo e apenas de mais dinheiro que precisamos. A tese

cemml a ser aqui debatida é que n6s os herdeiros do

movimento sanitário l que temos conduzido os nJntOS

do SUS n30 temos nenhuma proposta consensual so~

bre o que fazer com o sistema de saúde e, em decor~

rência deste f.1tO, não conseguimos congregar esforços

para qualquer tarefa, por menor que seja. Perdemos

completamente a capacidade de mobilizar a sociedade

ou segmentos desta em prol do SUS.

Se há alguns allOS suspeitávamos de que o SUS

patinasse, ou que havia emp:Icado como disse Cam~

pos (2007), hoje esta suspeita se converteu, para

nosso desencanto, em dura rC<llidade. Os números

são alarmantes. A começar pelo crescimento da saú~

de suplementar. Cerca de 16 milhões de brasileiros

migraram nos últimos seis anos para a saúde suple

mentar. Hoje tOTalizam 52 milhões, segundo dados

da Agência Nacional de saúde (2008). Náo fosse a re

cente crise económica, talvez este número fosse ainda

maior. Om, isto se deu em decorrência da melhoria

da situação e<:on6mic:t dos bmsileiros, muitos dirão.

Mas a questão de fundo é ouua. Ter algum plano de

saúde não e uma questáo de escolha, e um impemtivo,

pois a assistência no SUS está muito dismnte de um

patamar aceitável de dignidade. E náo adianta sofis

marmos com análises superficiais de que as pessoas

que náo utilizam o SUS têm dele uma avaliação mais

negativa do que as que o utilizam. O fato e que pra

ticameme cem por centO das pessoas que podem ter

saúde suplementar o fãzem e isto vale inclusive para os

gestores do SUS. A avassaladom maioria dos gestores

de todos os níveis de governo usa a saúde suplementar

como serviço de assistência médica. Sejamos francos,

o Sistema Único de Saúde está sendo feito e gerido

por quem não o utiliza. E isto vale inclusive pam

aqueles locais que se dizem exicosos na sua implan~

taçáo. Hoje encontraremos, muito ptovavelmente. os

movimentos sociais otganizados. como os sindicatos,

, &100 aqui dumando de ·herdeiro' do mo';menro .~oÍlario o que 00 oof>;de", da w:.de al'c1idlnm o 'p~rtido .~niclr;o'. N. realidade, um '"''''o Ic<jue de
proh..ionais, gotOl"', int~kcruai.d~ dif....,t", partido. polítims, o=> gen.l d~ ""I""rda· ~ 'lu~ dcf.."km um roniunm dc tesel comuns, qu~ doo SUSl:,",ltaçiO

aI tOrmuJoçõcs do SUS. Boa partC dellC' .herdeiro. \'Cnl aluando '10 nlovimenlo da retOrma ~n;l"ria desdc os sem prinlÓrdio•.
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por exemplo, brig:ll1do muito mais inrensamenre para

que seus afiliados tenham planos de saúde do que por

melhorias no SUS. Assim, ou nós os sanitaristas e ges

tores convencemo-nos de que fizemos um sistema de

saúde pelo qual a população não tem simpatia ou va~

mos ficar repetindo velhas receitas após infinitas aná~

lises que sempre resultam na proposição de que temos

que fitzet mais do mesmo que temos feiro até aqui.

Os números da assistência hospitalar no SUS

beiram as raias do trágico. Dos mais de 4.200 hos~

pitais conveniados ao SUS em 2003 nos vimos redll~

zidos a menos de 2.800 hoje, conforme os dados do

DATASUS (2009). As consequências são óbvias e não

é preciso ir longe para constatar isro. Basta ir. a qual~

quer momento, aos hospitaiS públicos que atendem

urgências pelo SUS e lá assistiremos à clássica cena

de inúmeros pacientes em descolúonáveis macas em

corredores aguardando internação em algum hospital

conveniado ao SUS. A cena tornou-se cio freq uente

que já parece natural. O fato é que nos úhimos anos

vimOS assistindo a uma verdadeira crise em relaç:io aos

pequenos hospilais das cidades do interior que prestam

serviços para o SUS. Abandonados pelo Ministério da

Saúde, estes hospitais, na maioria entidades filantró

picas, têm encontrado estratégias de sobrevivência

como a vinculação a planos de saúde ou cooperativas

médicas e paulatinameme se dedicado menos ao SUS.

Este fato se reveste de especial gravidade quando leva~

mos em consideração que o seror privado hospitalar

mais qualificado já abandonou o SUS há muito tempo

em função de tabelas defasadas, dcdicando~se prefe~

rencialmente à saúde suplementar. É verdade que o

selor hospilalar público vem crescendo a conta~gotas.

Porém, este crescimento é eminentemente auavés de

pequenos hospitais das municipalidades e estados, que

n:io consegue suprir a queda de leitos do seror privado.

Por ocasião da promulgação da Constituição de 1988
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contávamos com mais de 3,5 leitos por mil habitanres,

hoje comamos no SUS com menos de 2,0 leitos por

mil habiLantes (COELHO, 2007; DATASUS, 2010).

AJguns estudiosos provavelmente argumentarão

que o número de leitos hospitalares vem se reduzindo

em todo o Ocidcnre. Certamenre não est:io levando

em consideração que no caso brasileiro, difereme da

maioria dos países europeus e do Canadá, esta queda

não foi planejada. As maiores reduções no número de

leitos têm se dado nas regiões do País, como a ama~

zônica, que menos contavam com hospitais e nas ci~

dades do interior, o que vent acemuando ainda mais

nossas desigualdades no acesso a serviços de saúde. Já
contamos hoje com um grande número de cidades e

regiões cujo principal mecanismo de acesso a servi~

ços hospitalares são as ambulancias financiadas pelo

próprio Ministério da Saúde, viajando centenas de

quilômetros até o hospital mais ptóximo. O resultado

é que a espera para se internar quando se faz necessá

rio aumentou. As unidades de urgência estão sempre

cheias, e o sofrimento das pessoas que precisam con~

linuar seus tratamentos internadas em um hospital é

algo incomensurável, tamanha a demora.

ConsegUir uma consulta especializada pelo SUS,

continuando neste ritmo, é algo que em breve passa

rá a ser medido em lustros em vez de meses ou anos

como acolllece :nualmente. A questão do apoio espe~

cializado aos profissionais generalistas não foi enfren~

tada nem organizarivamente e nem financeiramente.

Do pontO de vista organizativo, pré~históriCls centrais

de marcação de consultas especializadas localizadas

predominantemente nas capitais agendam consultas

para médicos especialistas que n;io recebem relalórios

adequados dos médicos generalistas, e também não

devolvem nem relatótios nem os pacientes aos gene.

ralistas. A consequência óbvia é que estes especialistas

estão sempre ocupados com pacientes para os quais,

,<;"úJ, , .. IkIMu, Rjn de Jonwn. ". 3~. n. 117. l' M7·(;~7. nuude•. llU o
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ll::l m::liori::l d::lS vezes, n::ld::l f::lrem além de reperir ::l

receita da consulLa amerior, enquanto inúmeros ou

tros aguardam meses para ser atendidos. Em decor

rência desta longa espem, grande parte dos paciemes

llão comp::lrece às consultas ::lgend1d::ls pelo f::lto de já

terem resolvido o problem::l dc Outm forma, ::lprel1di~

do a conviver com ele, e, não raro, falecido. Este ab~

scntcísmo é compreensível, afinal, você se lembraria

de comparecer a uma consulta ma rOIda para daqui a

nove meses? Combinação dramática: escassez e des~

perdicio. Fato simil::lr e também observado cm relação

aos exames solicilados. Gmnde pane dos result::ldos

não é sequer buscada pelos pacientes ou enviada aos

médicos.

Temos nos consolado repetindo pam nós mes~

mos que o SUS é uma obra aberta, no sentido que

Umbeno Eco (2007) dá ::lO termo. Algo em perma~

nente construção e que, como tal, sempre precisará ser

refeito e repensado por tmbalhadores, gestores e todos

os cidadãos brasileiros. Mas parece que não nos damos

conta de que o SUS é também uma obm inacabada

no sentido que os pedreiros dão aO lermo. Muitas

coisas e1ememares precisam ser resolvidas. É assusta

dora nossa impotência para solucionar determinados

problemas. Não resolver boa parte dos problemas da

atcnçlo básiOl com as 35 mil cquipes de saúde da fa~

mília, o que havia sido prometido até o final do pri~

meiro m:mdalO do governo, é de uma incompetência a

toda prova. O programa está literalmente abandonado.

Está empaCldo há mais de 6 anos. Sejamos francos, das

aproximadamente 30 mil equipes que o Ministério da

Saúde diz existirem, provavelmellle, pouco mais de 20

mil se enconuam com médicos. Não vale a desclllp::l

que é por falta de médicos. Ora, este País coma com

mais de trezentOS e vinte mil médicos enl atividade. O

quc falta são políticas para quc eles se interessem pelo

trabalho no SUS. Pam se ter uma idéia d1. fmgilidade

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. I' M7·(;~7. nuddt•. lO II)

de nossas políticas para a atenção primária é suficiente

a constataçáo de que o vencimento dos profissionais

de saúde da família reduziu-se enl mais de 10% nos

últimos anos segundo Gimrdi (2007) e a maioria das

prefeitul.!s se encontl.! desestimulada paI.! criar novas

equipes. Os médicos têm permanecido mCllos de um

::lno, em média, nas equipes.

Mas não é somente para a assistência médiCl

que estamos nos mostmndo um fraOlsso, o controle

de algumas endemias é vexatório. Assistir em pleno

século XXJ epidemias como Dcngue, com centenas de

milhares de CISOS e inúmeros óbiLOs, é inimaginável.

É de fazer sanitaristas do começo do século passado

com poucos recursos, como Oswaldo Cruz. se mexer

em seus túmulos. A abordagem que o Ministério da

Saúde fez dos problemas relativos:' epidemia de gripe

suína (HINl) é lastimável. A baixa capacidade de co~

ordenação e a falta de orientação técnica consistente

fizeram com que cada município deste País resolvesse

enfrentar o problema do seu próprio jeito. O senti~

mcnto de insegurança social dumnte a epidemia bei~

rou as raias do pânico em alguns momemos.

Enquanto isto, no outro sistema de saúde - que

apelidamos de suplementar, mas que não tem nada de

suplementar, pois é na realidade outro sistema de saú~

de, o sistema da parcela mais abastada da população

- sobram hospitais, CIda vez mais complexos e eqllipa~

dos, com inúmeros leitos ociosos. A dinâmiCI hospi~

talar no Brasil se tornou muito perversa. Não é apenas

o número e o pone dos hospitaiS que servem à saúde

suplemcntar no Brasil que vêm crescendo. O patamar

de tecnologia incorpomda a esles hospitais é de fazer

inveja a qualquer país do planeta. Uma rápida olha~

da nas páginas da Assistência Médico-Sanitária 2005

(AMS~1BGE) mostmr:Í que quando levamos em conta

os equipamentOs e procedimentos de maior complexi~

dade, como equipamentos pam estudos e intervenções



hemodin~micas. ressonâncias nucleares magnéticas.

algumas modalidades de uitrassonografia enrre outros,

a saúde suplementar que atende menos de um terço

dos brasileiros conta com até três vezes mais equipa

mentos à sua disposiçio que o SUS. A cobenura po

pulacional de leitos de terapia imensiva neSte segmen

to pode chegar a quauo vezes 3 do SUS. Atllalmente,

a saúde suplementar tem ditado a dinâmica do setor

hospitalar no Brasil e é para ela que os hospirais que

continuam deixando o SUS estão se dirigindo.

E emblemático que o auge desta crise em relação

ao SUS esteja se dando exatamente no momento em

que a direçio do Ministério da Saúde e seus principais

POStOS gerenciais são ocupados por gestores. sobre os

quais poderíamos dizer. entre outras qualidades, que

são herdeiros do movimento sanitário. Sáo smitariSt3S

que participaram do movimento sanitário, lrabalharam

ativamente na COnstfUçiO das principais teses do SUS.

Ajudaram nosso País a conceber um sistema generoso

que tinh3 o propósito de levar a cabo a promessa de

que. uma vez que não est:Ívamos próximos do SOci3

lismo real, pelo menos deveríamos ter, ricos e pobres.

chances iguais em relação a adoecer e morrer. Uma vez

que não vamos ter casas parecidas, consumir os mes

mos produtos. viajar nos mesmos aviões. frequentar os

mesmos bares, pelo menos um3 iguald3de deveríamos

ter: a de termos todos o mesmo sistema de saúde. Um

Sistema Único de Saúde. Onde a assistência se desse de

acordo com nossas necessidades e não com nossas pos

ses. Porém, apesar de nossos esforços e intenções não

foi o que conseguimos realizar nestes últimos vinte e

um anos. Consolidamos dois sistemas de saúde: a Saú

de suplementar para os mais ricos e o SUS para os mais

pobres. O primeiro pecando pelo excesso (de hospitais,

tecnologias, exames, etc.) e o segundo pela falta. E o

mais grave é que a distância entre estes dois sistemas

de saúde não tem diminuído. mas aumentado.
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Qual a explicação para este paradoxo? Por que o

movimento sanitário foi capaz de conceber um sisle

ma de saúde com princípios que [Odo mundo defende,

um sistema muito razoável e, no entanto, não é capaz

de torná-lo realidade? Foi capaz de viabiliz:í-Io consti

rucionalmente. com complexas articulações polítiCls,

lllas não consegue fazer com que ele funcione? A tese

que quero aqui defender como uma das explicações

negligenciadas para o fato de não sermos capazes de

fazer avançar o SUS é que o mesmo tipo de abordagem

que permitiu ao movimento sanitário empreender im

portantes reformas no sislema e implantar o SUS lam

bém o impede de resolver os problemas do SUS.

Por volta do final dos anos 70 e início dos anos

80 do século passado surgiu uma nova esquerda na

saúde, de cunho eminentemente acadêmico e que deu

origem ao movimento sanüário que resullou na cria

ção do SUS, conforme documenta Paim (2007). Esta

esquerda é caudatária de um tipo de pensamento que

teve origem nos estruturalisras franceses e começou

a domin3r o cenário da s:lúde pública brasileira. De

uma forma bastante caricala, o tipo de abordagem

utilizado por esta esquerda sempre nos fazia chegar

à conclusão de que era o 'sistema' que estava errado.

Que não adiantava consertar este ou aquele pedaço,

mas que somente teríamos êxitO caso mudássemos o

sistema como um todo. Assim, paramos de nos preo

cupar com este ou aquele aspecto isolado do sislema

de saúde, com esta ou aquela prática sanitária pen

sada separadamente, mas passamos a ter em mente

o 'sistema'. Esta nova esquerda sanitária suplalHou os

sanitaristas anugos em termos de concepções teóri

cas e os relegou ao esquecimcl1lo. Herdeira de Cecília

Donângelo, dos quais grande parte dos integrantes do

movimento sanitário foram discípulos diretos. a nova

esquerda da saúde considerava a velha-guarda, ho

mens como Gemile de Mello. Samuel Pessoa e outros.

,<;"úJ, , .. DriMu, Rjn de Janwn. ". 3~. n. 117. l' M7·(;~7. nuude•. llU o



652 COELHO, l.R.• O r.:".... &. "'[M"" ..",,,,ri. h..."I",r.

ll::l melhor d::ls hipóteses, como mooicos 'bonzinhos'.

Porém, acredirava que estes não podiam fazer avançar

as práticas sanüárias no País, por não compreender os

'problemas estruturais' de nosso 'sistema' de saúde.

Est::l nova esquerd::l sanitária tinha também suas

divisócs. Mas estas divisócs se d::lvam mais em torno

de lemas periféricos do que propriamente de racio~

nalidades ou lógicas a serem utilizadas. Os mais jo

vens, à época, entre os quais me incluo, acreditávamos

que someme poderíamos mudar o sistema de saúde se

mudássemos o sistema capitalista. Quase sempre nos

inseríamos perifericamente nos aparatos institucionais

como as universidades e mesmo os serviços. Os mais

experiemes julgavam que mud.1.r o sistema de saúde

já era reforma suficiente e isto seria, à época, o que

er::l p:lssível de ser implememado. Julg:w::lm, acerta~

dameme, que nossos arroubos eram apenas questão

de juventude, Em geral já se encontravam mais bem

inseridos nos departamentos das universidades e tam

bém nos serviços. Enquanto os mais jovens estavam

mais próximos dos novos partidos de esquerda, fre~

quentavam feslas regadas a cerveja, cachaça e caldos

de feijão embaladas ao som do rock'n'roll, os mais

experientes eram egressos dos antigos partidos comu

nistas. frequentavam festas reg,ldas a Whisky 12 anos

nas quais uma erudita conversa se fazia com a bossa

nova ao fundo, Hoje as coisas ainda funcionam mais

ou menos do mesmo modo, pelo menos no Ministério

da Saúde, Os egressos dos antigos partidos comunistas

tr:J.balham nas salas maiores com vistas para o palácio

e os mais próximos dos novos partidos de esquerda nas

salas menores. Vez por OUlra estas posições se inver~

tem, ExceLO por estas caricatas distinções sempre esti~

vemos muim próximos, lutando pelas mesmas causas

políticas, [f:lbalhando os mesmos projetos e até parti

cipando de algumas festas em comum. Assim, não foi

difícil articular estas duas posições. Apesar de nós, os

.'iIlliJ, "" lkIMu. Rin dt1""'''''' ~. 3~. n. 117. I' M7·(;~7. nuddt•. lO II)

mais novos, nos aUloprochmarmos revolucionários e

apelidar os demais de reformistas, no fundo Ulilizá

vamos as mesmas formas de pensamento e análise de

situação. Queríamos tOdos mudar sistemas. Uns o sis~

tema de saúde, outros O sistema C1pitalisl::l. M::ls, emi~

nentemenre sistemas. O pouco interesse por pr:iticas

concreras como a clínica, atenção primária, atenção

hospitalar, atenção a urgências, controle de endemias,

etc. era comum a tOdos. Este fatO, provavelmente, está

na origem de algumas de nossas inconfessas ignorân~

cia e impotência a respeito destes temas.

Obviameme esta esquerda e o movimemo sani

tário como um [Odo fizeram um trabalho de grandeza

incomensuráveL Algo que os antigos sanitaristas do

começo do século e mesmo das décadas de 60 e 70

jamais sonharam que poderia ser feito. Mudou~se a

hislória da saúde deste País. Ela nunca mais ser:í a

mesma. Se não tivéssemos rompido com os sanüaris

taS uadicionais e ido às ruas, às conferências de saúde

e :J.O Congresso N:J.cion:J.! b:J.tendo o pé e gritando que

precisávamos lllud1.r todo o sistema e que este sistema

precisava ser universal. integral e gratuito talvez até

hoje os médicos em seus consultórios estariam confe

rindo as carteirinhas do InstitUlO Nacional de Seguri

dade Soci:J.l (lNSS) p:J.ra ver se poderiam ou nâo pedir

determinados exames. Se tivéssemos nos contentado

apenas em arranjar mais um jeito de estender algumas

açõcs de saúde isoladas e bem baratas aos pobres, tal~

vez estivéssemos até hoje impedidos de solicitar para

todos que precisam aquelas tomografias, ressonâncias

e cirurgias que demoram uma eternidade para serem

feitas. Graças a esla esquerda e ao movimento sanitá~

rio inscreveu~se na Constituição e, mais do que iSlo,

nos corações e mentes de cada brasileiro que saúde é

um direito de cidadania. Jsro não é pouco.

No entanto, estamos nos mosrr:J.ndo :J.bsoluta~

mente incompetentes quando o assunto é prover os



serviços à população, e as dificuldades v~m se avolu~

mando. Nossa incapacidade de resolver os problemas

sempre foi notória. Algumas decisões ramadas podem

evidenciar esta postergação da solução dos problemas.

Nossos primeiros embates logo após a constituição em

termos de ampliar coberturas e qualidade dos serviços

não resulmram em discussão e :uitudes de como pro~

ver médicos, oueros profissionais e serviços, mas nos

concentramos em uma discussão da forma de f.1zé~10.

As palavras de ordem passaram a ser descentralização.

municipalização, hierarquização, regionalização, etc.

Em nenhuma das discussões imponames era coloca~

da a questão de como os hospitais deveriam trabalhar,

como as unidades deveriam funcionar. quem deveria

fazer o que e como. Ainda hoje é assim. A questão as~

sistencial, um dos maiores calcanhares de Aquiles do

SUS não é adequadameme abordada. Por quê? Ora, a

tese que estou aqui discutindo é que esta esquerda que

originou o movimento sanitário e que continua aru

ando não sabe resolver problemas opef:ltivos: como

prover uma boa atenção primãria? Como prover um:l

assistência hospilalat de qualidade? Como organizar

o atendimento de urgências? Como controlar dengue,

malária, etc.? Como organizar médicos para atender

a população? Todas as vezes que é indagada a respei~

to ela vem com sugestões para novas modificações

no 'sistema', mas n:l realid:lde não sabe o que fazer

para resolver estes problemas. Isto é compreensível.

Ela passou todo o tempo esrudando e se aperfeiçoan

do em como nomear o 'sistema' e suas maze1:ls, mas

jam:lis se dedicou a estudar ou encontrar soluções

pata práticas sanitárias específicas. Assim, não rem

propostas concretas, passíveis de ser minimamente

consensuais para nenhum dos problem:ls relevantes

do SUS. Resolver os problemas da :ltenção primária,

do :uendimenro às urgências e até mesmo o controle

de algumas endemias é impossível para esta esquerda.
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Ela não sabe como fazé~lo. E o pior, ela não sabe que

não sabe.

Para superar os sanitaristas tradicionais a nova

esquerda na saúde preósou abandonar o modo antigo

de ver as coisas. Ela precisou operar uma mudança

muito radical em relação a crenças e pens:lmemos.

Passou :l v:llorizar excessiv:lmel1le :l política em delfi~

mento quase absoluto da técnica. Deste modo, aban

donou a aquisição de experrise em pciticas concretas

em nome de uma descrição sistêmica seja do proces~

so saúde doença, seja do sistema de saúde. Diante de

qU:llquer problema prático optava por enfrentá~lo po~

liticamente seja no nível micro seja no nível macro,

raramente lhe ocorria que alguns problemas podem

e devem ser resolvidos tecnicamente. AJguém que já

leu um sanitarista da velha guarda, como, por exem~

pio, Gemile de Mello em seu livro "Saúde e 3SSistén~

cia médic:l no Brasil" (977), percebe claramente ali

algumas formas de resolver alguns dos problemas de

saúde como a questão das filas que se formavam nas

unidades de saúde, do atendimento nos hospitais, etc.

Mas alguém que lê um livro dos sanilarist:ls da nova

esquerda sanitária, como, por exemplo, "Saúde e socie

dade" de Cecília Donângelo (1976), tem explicações

e idéias sobre quase tudo, menos sobre como resolver

alguns problemas de saúde. É claro que se trata de um

excelente livro, porém, o nível de :lbstração no qual

os temas são lrat:ldos não permite que ações concre~

tas sejam derivadas diret:lmeme do mesmo. Talvez este

seja um viés da nova esquerda e do movimento sani~

rário quando assume o poder. O nível de abstração na

abordagem dos problemas é tão aho que permite, com

frequência, que ações discursiv:ls sejam feitas, porém,

tudo que consiste em Te! non IIdba não vai adiante.

Recentemente assistimos a um debate sobre a

reforma d.1 estrutura administrativa do Ministério d.1

Saúde que reAete bem a situação analisada. Em plena
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crise do sistema hospitalar, estagnaç:lo da reforma da

atenção primária e des6nandamento de algumas po

lítiC:1S de saúde, o que vimos acontecer? Um longo e

desgastante debate sobre a reforma da área que cuida

da assistência it saúde no Ministério. A Secretaria de

Assistência à Saúde. A questão principal passou a ser

dividir ou não a área de assistência à saúde em duas,

uma que cuidaria dos hospitais e do sistema de alta

complexidade e outra que cuidaria da :uençío primá~

ria e demais programas. Ora. anteriormente estaS áre~

as ocupavam secretarias distintas e aleg:lVa~sc que n:1O

funcionavam bem porq ue estavam separadas, desin~

tegradas. Agora que estão juntas em uma única secre

taria alega~se que n:1O funcionam porque estão juntas

e, assim, as áreas hospiralar e de alta complexidade

hipoteticamente fariam sombra n:lS árC<lS básicas. Este

lipo de abordagem é muito comum nas organizações

que integram o SUS. É quase um pensamento má

gico de que podemos resolver os problemas do SUS,

resolvendo os problemas das áreas do aparato buro~

cr:hico que cuid:lm destes problelll:ls. Or:l, mas qU:l1

a proposta mesmo para hospitais, para o conjunto da

atençío primária e para o programa de saúde da fa

mília? Isto ninguém discute para valer. Não se trata é

claro da velha discussão forma versU! conteúdo. Mas,

o faro é que nunca cheg:.tmos efetivamente a reorden:lr

a assistência.

Esta forma estruturalista de pensar e formular os

problemas da qual a saúde ainda é caudatária não é

apanágio apenas do Ministério da Saúde, mas também

de vasros segmentos de outr:lS esferas de governo e das

universidades. Ousaria dizer que esta forma de pensar

ainda é dominante no sanitarismo brasileiro. Do pomo

de visra do Ministério da Saúde, a própria linguagem e

o formato dos discursos utilizados di6cultaram, muito

provavelmente, a interlocuç:lo no interior do próprio

governo. o que, juntamente com o quadro político, fez
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com que a saúde fosse relegada a um segundo plano,

comparativamente a outras áreas sociais. Pode ser que

'garamir a imegralidade' fazendo os cidadãos passarem

pela 'linha do cuidado' em 'redes interfederativas' seja

um discurso que, pelo seu formato abstrato, contrast:l

fortemente ° Ministério da Saúde com o car:íter prag~

mático adolado pela maior pane do governo. É prová

vel também que este discurso elitista não consiga fazer

sentido para o cid.1.d:ío comum que, perguntado sobre

o que quer do SUS, n:lO hesitaria em responder:

o que eu quero quando eu ou alguém da mi~

nha família má d(Jente, s(Jfrend(J, sentind(J-se

mal? Quero conseguir rapidamente falar c(Jm

um mtfdic(J, que ele me aamine, diga o que

eu tenho (JU do que suspeita, me encaminhe

para fazer os exames necessários, diga o que

deu(J faur ati a próxima lIa que II(JU enc(Jn

trá-I(J, como dello me cuidar para sentir-me

melh(Jr (med;camentos, dieta, repnus(J....), me

inftrme onde poss(J enc(Jntrá~/(J ou a alguém

que poderia me ajudar em caso de alguma

alteração (JU nã(J melhora e quand(J o verei

de nO/lO, já rom os resultad(Js dm exames.

Caso precise ser atendido de emergência, ser

inrernad(J (JU precise de um especialista, qut:r(J

que me encaminhe para um hospital, para o

serviço de emergência ou para o especialista.

NiÚJ quero ficar wflZl1l1do de um Ittgar para

outr(J, quero que me tratem bem, c(Jm edu

cação e respeitO, que não me façam esperar

muito para diminuir a dor ou a angústia ou

o sofrimento, quero que me expliquem o que

está acontecendo e o que seráftito e que letJem

em considemçã(J todo o meu m(Jd(J de ser e

sentir e nã(J apentlS (J lugar da d(Jr (JU O órgã(J

que ntÍ(J t:Suífimciollal1do bem. Por fim, que~



ro que mesmo que essa pessoa me encaminbe

para diversos outros lugares continue sendo o

meu' médico, com quem possa tirar dÚlJi,úu e

que saiba tudo o que está acontecendo comi~

go, meus limites e minbas potencialidades em

colaborar no meu processo de cura e recupem~

fão. Isso i o que eu quero em caso que esteja

doente ou sentindo dor. Mas bá situações di

ftrentt!$ dessa, em que preciso tirar uma dúvi~

da, estou JesconfiatkJ que a água que I!:Jttlmos

bebendo Id em casa está ruim porque o pessoal

tlnda meio desarranjado, ou que o gato arra~

1//)011 minl)a fiUu1 ou que elas pegaram pioll1o

ntl escola ... (ESCOREL. 2003).

É bem provável que náo tenhamos mais, nas di~

versas instâncias do SUS, capacidade para dialogar com

este tipo de discurso do cidad:í.o comum que Escorel

(2003) táo bem esboçou acima, e assim o afastamos

complemmeme do debate. Ao se tornar hegemônico.

o discurso dos 'fundamentos' do SUS foi Ulili~do

com tatua frequência, alé mesmo conlr.1 os críticos

dos aspectoS operacionais, que se converteu, ao longo

do tempo, numa espécie de discurso totalizador sobre

as práticas em saúde. Um discurso que explica, sub~

mete e relega :l um segundo plano rodos os demais

discursos. Este discurso monológico e quase religioso

dificultou aos herdeiros do movimelllO sanitário um

diálogo verdadeiro com as forças vivas que operam

na área da saúde e demais movimentos sociais. Talvez

resid'l ai parte da nossa dificuldade de inreração com

alguns segmenlos sociais, elllre os quais se destacam

a corporaçáo médica e a classe média por exemplo.

Assim, um discurso que no passado era convergente

com os anseios de um País que queria grandes e sistê

micas reform:ls, hoje, enrijecido, é absolutamente dis~

sonante de um P3ís que quer ver seu sisrema de saúde
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funcion:mdo bem e atendendo dignamente o conjumo

dos cidad:í.os.

As derrotaS que o Ministério da Saúde sofreu na

úlüma Conferência Nacional de Saúde e no Congresso

Nacional são sintomas desta djssonância. Se no pas~

sado o movimento sanitário conseguia congregar es~

forças em prol de reformulações do sistema, hoje, a

parcela que esd no poder não consegue sequer aprovar

nas Conferências e no Congresso Nacional algumas

medidas que possibilitem o funcionamento adequado

do sistema de saúde. A derrota na aprovação da pror~

rogaçáo da Conuibuiçáo Provisória sobre a Movimen~

taçáo Financeira (CPMF). a dificuldade de colocar na

paUla leis complementares que regulamentam o finan~

ciamento da saúde e a falta de capacidade de mobilizar

a base do governo e os parlamentares para aprovaçáo

de novas medidas de financiamento para o scror mos~

tram seu isolamento em relaçáo 11 classe política. Sua

incapacidade de pautar ou aprovar temas de interesse

do SUS nas conferências. como as Fundações Públic.as

eIHre outros, também é siIHomática da sua dificuldade

de ankulaçáo com os movimentos sociais.

A TíTULO DE CONCLUSÃO

A ocupaçáo aluai de pOStos políticos importan~

tes por alguns herdeiros do movimento sanitário, aí

incluída a própria função ministerial, provavelmente

náo é frutO de conquistas efetuadas pela força deste

movimento, mas por inserçõcs políticas de cunho lo~

calou até mesmo nacional que ullr.1passam a luta pela

consuução do SUS. Esta situação gera grande ambi

guidade para os 'militantes remanescentes da reforma

sanitária' e até mesmo para os analistas do 5etor. Ao

se apresentarem e serem reconhecidos como herdei~
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ros do movimento sanjdrio, estes gestores vêm sen~

do poupados em relação a críticas às suas alUações.

Quando são cobrados, o que raramente ocorre. em

relaç{io a posicionamentos políticos ou performances.

a situaç:lo de terem chegado aos POStOS de gestão por

articulações que extldpolam a luta em defesa do SUS

é udlizada para justificar suas limitações. Desta for~

ma, não tendo sido resultado de uma conquista do

movimenro sanitário, que assim lhe daria susrentaç{io,

a ocupação destes POStOS políticos nada mais repre~

senta do que a colheita dos frutos por uma equipe que

se jogou ll:I luta por estes espaços. Porém, apanhar o

que o grupo mesmo 'jogou ao ar'. como diria Rilke

(2002, p.101

natÚl mais éque habilidade e tolerávelganho /

Somente quando tU súbito uns de apanhar a

bola / qUt: uma eterna comparsa de jogo / ar

remessa a ti, ao teu cerne, num exato / edestro

impulso, num daqueles tlrCOS / do grande edi

ficio da pome tU Deus / somente então é que

saber apanhar é / uma grande riqueza / Não

tua, de um mundo.

Até aqui tudo indica que não estamos sabendo

apanhar a bola que a política, nosS<l comparsa de

jogo, nos atirou ao possibilitar a ocupação de postos

estratégicos na conduç{io do SUS por uma parcela do

movimento sanitário. Não temos conseguido fazer

com que ele avance mais alguns passos. A conSlat:t

çiío da estagnaçiío da reforma sanitária brasileira tem

sido frequenre na liter:.nura nos ülrimos anos. Obvia~

mente em formatos bem diferellles do aqui expresso.

Gerschman (2004) a tralOU como 'democracia incon

clusa'. Campos (2007) const:ttou seu 'empacamento'

e Paim (2007) f.1la da mesma como 'promessa niío

cumprida'. Neste caso cabe a quesriío: por que somos
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capazes de enxergar estes problemas, mas nossa C.1~

pacidade de intervir é relativamente pequell:I~ Não

consigo pensar estaS questões sem associá-las ao sim

bolismo da coruja de Minerva. Aquela. da qual Hegel

primeiro e depois Marx falaldJll. A que levanta voo

ao cair da tarde anunciando o fim do dia. A met.1~

fora foi utilizada por ambos para assinalar que não

conseguimos facilmente compreender o sentido dos

eventos históricos enquanto eles estão ocorrendo, e

que os mesmos se tornam mais claros apenas em seu

término. Se :lssim for, é possível que os herdeiros do

movimento sanitário já não sejam portadores de uma

proposta para o sistema de saúde que seja uma opção

viva e interessante para a maioria do povo brasileiro.

Nesle caso. a ocupaç{io do Ministério da Saúde. ao

contrário do que ocorreu na década de 80, não é para

anunciar um novo tempo de conquistas para a saúde

pública; representa o esgoramemo de um projeto no

formato em que se encontra POSto para a sociedade. O

entardecer de tempos que estão se acabando. O ocaso

da reforma s:lllitária brasileira.

REFERÊNCIAS

AGll:NCIA NACIONAL DI! SAÚDI!. Ca,lemo,f de InfilrmaflÍtJ ,Ia

Smide Suplementar, jUII. 2008, p. 89.

BRASIL. Millbtério da Saúde. DA'fASUS: Si.o;lema de Infor

mações Hospilalares do SUS (SIH/SUS), 20to (banco de

dados). Disponh'l:l em: <www.darasus.gov.br>.

CAMPOS. c..W: Reforma polílica e sanidria: a sU~lentabili

dade do SUS em que!ilào? Ciincia & Saúde Ct}It:tiva, v. L2,

11.2, mar.lahr. 2007.

CoELHO, I.B. Democracia sem equidade: um halanço dos

dezenove anos do SUS. Ciência & Satit/t- Co/ctiva. v. 15.

n.l,p.171-183.20to.



___o "ü-rnpia !nUnsiM na Br.uif: Corrigind" ou auntu

and" desigua1dl1dcs na oftrtll de serviços de saúde. Dis~n:lç:io

de Me;trndo. Deparramemo de Medicina Preventiva e Social,

UFMG, 2007. Mimeo.

DONÂNGELO, M.C.; PRREIRA, L. Sl1úde e SI/cirdl1lli:. Sâo Pau

lo: Dua.~ Cidades, 1976.

Eco, U. Obra aberta. 9a 00., 2a reimp. São Paulo: Perspec

IiY:l,2oo7.

EsCOREL, S. l ..ofiStruindo :I :ltenç:io intet;rnl ii. ~úde. ln:

OmgrcsSl! Nacional dos Secretlirios Municipais de Sl1úde, 19,

2003.

GI'.RSCHMAN, S. A Denll1crluia !namclllJa; um estlub! da Re

fi/mia SanitlÍria Br.uikira. 2a 00. Rio de Janeiro: Hocruz,

2004.

GlIl..... RDI, S. Pesquisa uleflinica SI!bre renJunerafâo e trab,t/JJII

midico. Belo Horizome: NESCON/UFMG 2007.

INSTITUTO BRASILI!.IRO DE GEOGRAFIA E EsT....TÍSTIC..... Pes

quisa de A~sistênciaMédico-Sanitária (AMS), 2005. Di.~po

nível em: <hu p:llwww.ihge.gov.hrlhomeleslatisticalpopu

laca()!aJIIJicaodevidalams/2005Iclefuult.shtffi>. Acesso em:

20 jan. 2010.

) ....TENE, A. Polilica aJm ~P" maiúsculo. Carta Capital, 18

ahr. 2008.

PAIM, ).5. ReftmUl Sanitdria Brasildr,,: C:muibuiç:io par:a a

aJmpreensão e crítica. 'lese (Doutor:ado em Saúde Colctiva)

lnstilulO de Saúde C..oleliva, Salvador (BA), 2007.

MELLO, c.G. Smillee assisrincia métlica mJ Brll.ril. São Paulo:

Hucitl"'C, 1977.

BRASIL MINISTÉRIO DA S.... ÓOE. Site oficial. Disponível em:

<www.s.1ude.gov.pr>.

RILKE, R.M. ln: GADAMER, H.G. Verrldtk e Método. Peuó

polis: Vozes, 2002.

Recebid.o: r"""e~iroI2010

AceilO: J"lho/20 I O

C.OElHO. 1.8. • O n,,.,,, da ""rnrma uni",,;' !>",,,Iei... 657

,<;"úJ, , .. DriMu, Rjn de Jonwn. ". 3~. n. 117. l' M7·(;~7. nuude•. llU o


