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GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L.v:c.; NORONHA, J.c.; CARVALHO, A.1. (Org.). Políticas e sistema de saúde no
Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.

Por Silvio Fernandes da Silva 1

Em 32 capítulos, os 55 autores e cinco organizado

res brindam os leitores com urna obra de grande

qualidade e trazem urna importante contribui<;:ao para

o aperfei<;:oamento da forma<;:ao e educa<;:ao em saúde

no Brasil. Apesar de sua extensao e dos diferentes temas

abordados, o livro organizado por Lígia Giovanella,

Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato,

José Carvalho de Noronha e Antonio Ivo de Carvalho

está distante de urna coletanea que pretendeu reunir

assuntos diversificados. Bem ao contrário. Percebe-se

que os organizadores desenvolveram esfor<;:os muito bem

sucedidos para articular capítulos e partes em sequen

cia bem elaborada, utilizando estratégias reflexivas de

aprendizagem que transitam nos diferentes conteúdos

abordados de forma moderna e inovadora, o que torna

este magnífico livro urna fonte de consulta para gestores,

pesquisadores, estudiosos em geral e demais interessados

nas políticas de saúde do Brasil, e também, em razao de

seu caráter didático, urna referencia obrigatória para o

ensino de gradua<;:ao e pós-gradua<;:ao em saúde.

Deve-se destacar, primeiramente, o importante

apoio institucional que viabilizou o projeto. Desenvol

vido pelo Núcleo de Estudos Político-Sociais em Saúde

do Departamento de Administra<;:ao e Planejamento em

Saúde (NUPES/DAPs) e com apoio do Centro Brasileiro

de Estudos de Saúde (CEBES), Associa<;:ao Brasileira de

Pós-Gradua<;:ao em Saúde Coletiva (ABRASCO), Escola

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Funda<;:ao

Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), Secretaria de Gestao

do Trabalho e da Educa<;:ao em Saúde do Ministério da

Saúde e Organiza<;:ao Pan-Americana da Saúde, esta pu

blica<;:ao consumiu, como comentam os organizadores,

um longo tempo de planejamento e mais de dois anos

de trabalho dos mais experientes especialistas em saúde

do Brasil. Talvez essa seja a resposta a indaga<;:ao dos

prefaciadores Sonia Fleury e Jose Carvalheiro: "Por que

demoramos tanto a produzir urna obra tao fundamental

como essa?". Apesar de concordar que é urna pena que

nao tenha sido escrita antes, é inquestionável a consta

ta<;:ao de que tanto trabalho valeu a pena.

Nao é minha inten<;:ao, nestes rápidos comentários,

e isso nem seria possível pela exiguidade de espa<;:o que

cabe a urna resenha, fazer referencia a cada um dos

capítulos do livro, e sim ressaltar alguns aspectos que

atestam o caráter inovador da obra ao analisar e expor as

políticas de saúde no Brasil, simultaneamente de forma

abrangente e aprofundada, mantendo fios condutores

que analisam especificidades sem desconsiderar a com

plexidade do assunto abordado.

A concep<;:ao abrangente dos significados de 'saúde'

e de 'políticas de saúde' é tratada em especial na primeira

parte. Esses capítulos iniciais oferecem urna fundamen

ta<;:ao teórico-conceitual consistente sobre o tema e tem

como foco o processo histórico do Brasil, além de possi

bilitarem compara<;:ao com outros países e induzirem a

urna reflexao do contexto atual: os dilemas da Reforma

Sanitária brasileira - em suas diferentes dimensóes nos

campos da gestao, regula<;:ao, financiamento, acessibi-
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lidade, entre outros - dificilmente serao enfrentados a

nao ser em urna perspectiva ampliada que considere a

concep<;:ao dos sistemas de prote<;:ao e seguridade social

do Estado e as desigualdades sociais em suas várias ver

tentes. Ou seja, é sempre necessário reafirmar princípios

antigos da reforma que sao muitas vezes desconsiderados

quando estamos imersos no desafio da implementa<;:ao:

saúde se vincula a condi<;:6es gerais de vida assim como

sistemas de saúde, a um aparato amplo e consistente de

prote<;:ao social estatal.

Esta parte inicial prepara o leitor para melhor com

preender o significado assumido pela saúde no mundo

contemporáneo, enfatizado na segunda parte, "Saúde

como setor de atividade economica". Nela ganham

destaque a intera<;:ao entre o sanitário e o economico,

o significado da inova<;:ao e expansao do conhecimento

no campo da saúde na dinámica evolutiva do sistema

capitalista, os rumos e as representa<;:6es da pesquisa

científica e tecnológica, além da configura<;:ao do mer

cado de trabalho em saúde. É certo que a saúde sempre

mobilizou interesses economicos, mas enquanto havia

certa linearidade na interpreta<;:ao do complexo médico

industrial em sua rela<;:ao com a chamada 'indústria da

doen<;:a, tao evidente na década de 1970, nestes tempos

atuais - e parece-me ser essa a inten<;:ao dos autores - a

complexidade dessa intera<;:ao encerra desafios comple

xos, mas também oportunidades para estratégias que

visam a avan<;:os nas políticas e sistemas de saúde.

A terceira parte, "Sistema de saúde brasileiro histó

ria e configura<;:ao atual", refor<;:a o papel do livro como

referencia obrigatória para as centenas de cursos de

gradua<;:ao e de forma<;:ao especializada na área da saúde.

Este trecho da obra apresenta, de maneira consistente e

didática, a história das políticas de saúde, o surgimento e
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organiza<;:ao do Sistema Único de Saúde (SUS), o finan

ciamento e as formas de aloca<;:ao de recursos públicos

e os planos e seguros privados de saúde no Brasil. Além

de ser urna fonte de conhecimentos e induzir a refiex6es

e estudos, essa parte do livro, provocada pelas que a

antecederam, contribui para urna análise abrangente da

Reforma Sanitária brasileira. Este processo, penso eu,

pode ser classificado como suigeneris se considerarmos as

reformas em países que tiveram objetivos similares. Nao

resultou - ainda? - em um sistema de saúde universal,

segundo os padr6es clássicos, apesar de ser fortemente

inclusiva. Ampliou o acesso da popula<;:ao mais pobre

aos servi<;:os de saúde, mas, paradoxalmente, serviu de

estímulo para o consumo por planos e seguros privados

para os setores médios e emergentes da sociedade. Diria

que essas contradi<;:6es e dilemas sao componentes da

reforma brasileira, e refiex6es críticas sobre esses aspec

tos sao suscitadas de forma didática e competente, em

Políticas e sistema de saúde no Brasil

Seguindo este modelo, a quarta parte do livro,

"Sistema Único de Saúde: setores de aten<;:ao", adentra

o sistema propriamente dito, visando as particularida

des dos modelos de aten<;:ao e da políticas de aten<;:ao

primária a saúde, ambulatorial, hospitalar, mental, entre

outras. Essa mesma orienta<;:ao tem sequencia na quin

ta parte, "Temas relevantes em políticas e sistemas de

saúde", na qual sao abordados assuntos como bioética,

participa<;:ao social, preven<;:ao a Aids, entre outros, que

complementam esse mosaico instigante e desafiador que

constituem as políticas e sistemas de saúde.

Por essas e inúmeras outras qualidades, pode-se

afirmar que estamos diante de urna das boas novidades

do mercado editorial da saúde coletiva brasileira dos

últimos anos.

Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 82, p. 336-337, maio/ago. 2009

337


