
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63009801

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica

Maria Cecília de Souza Minayo

Saúde é desenvolvimento: esse é o desafio da 13ª Conferência Nacional de Saúde

Ciência & Saúde Coletiva, vol. 12, núm. Sup, novembro, 2007, pp. 1762-1763,

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

Brasil

   Como citar este artigo      Fascículo completo      Mais informações do artigo      Site da revista

Ciência & Saúde Coletiva,

ISSN (Versão impressa): 1413-8123

cecilia@claves.fiocruz.br

Associação Brasileira de Pós-Graduação em

Saúde Coletiva

Brasil

www.redalyc.org
Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63009801
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=630&numero=7770
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63009801
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63009801
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630
http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630


1762

E
D

IT
O

R
IA

L 
  E

D
IT

O
R

IA
L Saúde é desenvolvimento: esse é o desafio da 13ª Conferência Nacional de Saúde

A décima terceira Conferência Nacional de Saúde, a ser realizada nos dias 14 a18 de novembro de 2007,

rende homenagem à 8ª Conferência, ocorrida em 1986. Esta foi um marco histórico, político e

institucional na qual se afirmaram os grandes princípios norteadores da Reforma Sanitária, que

constituem o parâmetro de construção do SUS e, ao mesmo tempo, continuam desafiando a

consolidação da democracia e da cidadania em saúde.

Entendemos a expressão Saúde é desenvolvimento – pensamento central das teses que a Abrasco

apresenta nessa Conferência – como uma síntese da idéia de que ela é um bem da sociedade, à qual cabe

definir–lhe os rumos. No entanto, sem excluir os atores principais que são todos os brasileiros,

precisamos pensar e repensar saúde também como um projeto institucional de efetivação do direito à

vida, para o qual confluam os diferentes agentes que integram o setor: gestores, profissionais dos

serviços, movimentos sociais, pensadores e pesquisadores.

Esse projeto, porém, não pode e não deve ficar confinado aos limites administrativos que regem o

setor, sob pena de apequenar o significado da saúde como o bem mais precioso da sociedade brasileira.

Para aproximá-lo dos anseios da população, é preciso ultrapassar fronteiras burocráticas, disciplina-

res e conservadoras que nos acomodam, em prol de uma real intersetorialidade tão pouco praticada.

É dentro desse espírito de valorização do que foi consolidado a partir da 8ª Conferência e de

abertura para rever o caminho percorrido com vistas ao que deve ser atualizado, questionado e

transformado, que a Comissão de Políticas, Planejamento e Gestão da Abrasco oferece, em nome dessa

Associação, um conjunto de teses reunidas neste suplemento da Revista Ciência & Saúde Coletiva.

Apresentamos oito teses sintetizadas por profissionais da área de Saúde Coletiva. A primeira trata

da conjuntura político-econômica do país e das relações entre saúde e desenvolvimento. A segunda

descreve e analisa a situação de saúde da população brasileira, apontando algumas tendências que

reorientem as ações do setor. A terceira aborda a institucionalidade do SUS ao longo do seu processo

de implementação e desafios atuais. A quarta se debruça sobre as afinidades das propostas que estão

na pauta do Ministério da Saúde, dos Conselhos de Saúde, do CONASS e do CONASEMS. A quinta

enfoca alternativas de modelos de gestão para a rede de cuidados e atenção à saúde. A sexta focaliza a

questão do financiamento do SUS, incluindo a problematização das alternativas de regulamentação a

EC 29 (emenda constitucional que define ações de saúde para fins orçamentários, fontes e percentuais

devidos ao SUS). A sétima tematiza a importância da ciência e tecnologia para a consolidação da

reforma sanitária brasileira. E a oitava, fecha o conjunto de teses fazendo uma reflexão hermenêutica

sobre o SUS e várias tradições de organização dos cuidados em saúde.

A publicação  desse número suplementar foi possível graças ao financiamento do Departamento de

Apoio à Descentralização do Ministério da Saúde, a quem sou sinceramente agradecida. A Abrasco

espera, com esse trabalho, mais uma vez, colaborar para a qualificação da reflexão e do debate que

ocorrerá durante e após o evento da 13ª Conferência, bem como beneficiar-se da riqueza de experiên-

cias e perspectivas que, com certeza, serão apresentadas nesse momento privilegiado de encontro dos

vários atores que compõem o SUS.

Maria Cecília de Souza Minayo

Editora científica de Ciência & Saúde Coletiva
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Healthcare is development: this is the challenge of the XIII National Health Conference

Scheduled for November 14, 15 and 16, 2007, Brazil’s XIII National Health Conference pays tribute to

the historic VIII Conference held in 1986, which was a political and institutional milestone of the

utmost importance for the health of the Brazilian population. It affirmed the main principles guiding

the Public Health Reform Project, establishing the construction parameters of Brazil’s National Health

System (SUS) while underpinning the consolidation of democracy and citizenship through healthcare.

Summarizing the theses presented by ABRASCO at this Conference, Healthcare is Development

reflects the idea that this is an asset of society, which should thus define the paths for its development.

However, while not forgetting the main players - all Brazilian - we must consider and reconsider

healthcare as an institutional project for ensuring the right to life, drawing together all the many agents

engaged in this sector: administrators, service providers, social movements, thinkers and researchers.

But this institutional project cannot and should not be bound by the administrative constraints

that rule this sector, as this may undermine the status of heath and healthcare as the most precious

assets of Brazilian society.  In order to tailor the institutional project to the concerns of the people, red

tape must be cut away, breaking free from the conservative, disciplinary limits that shackle us and

paving the way to the intersectoral approach,  heralded by the VIII Conference but still barely imple-

mented.

Closely attuned to this spirit of appreciation and openness that has been firming up ever since the

VIII Conference, and eager to review the progress made so far in terms of what should be updated,

queried and altered, the ABRASCO Policy, Planning and Management Commission presents - on

behalf of this Association - a set of papers in this supplement to the Ciência & Saúde Coletiva journal.

We present eight papers written by researchers in the Collective Health field who are also long-

standing militants for Brazil’s National Health System (SUS).  The first of them examines Brazil’s

political and economic situation and the relationships between healthcare and development.  The

second describes and analyzes the health situation of the Brazilian people, striving to highlight the

trends steering actions in this sector.  The third addresses its institutionality in the course of its imple-

mentation and its current challenges.  The fourth explores affinities among the proposals presented to

the Ministry of Health, the Healthcare Councils, the National Council of State Health Bureaus (CON-

ASS) and the National Council of Municipal Health Bureaus (CONASEMS).  The fifth assesses alter-

native management models for the healthcare network.  The sixth focuses on financing this System,

including alternatives for Constitutional Amendment EC-29, which defines healthcare activities for

budget purposes, together with sources and percentages assigned to the System.  The seventh focus on

the importance of science and technology for the consolidation of Brazil’s Public Health Reform

Project.  Finally, the eighth concludes the set of theses, through a hermeneutical reflection on the Brazil´s

National Health System and the various traditions of healthcare organization.

This supplementary issue was possible thanks to a grant by the Decentralization Support Depart-

ment of the Ministry of Health, to which I give my sincere gratitude.  Through this publication,

ABRASCO hopes that it is contributing yet again to solidly-grounded reflection and the discussions

that will take place during and after the XIII Conference, while also benefiting from the wealth of

experiences and standpoints that will certainly be presented on this special occasion, gathering together

all the many players involved in Brazil’s National Health System (SUS).

Maria Cecília de Souza Minayo

Scientific editor Ciência & Saúde Coletiva


