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APRESENTAÇÃO 

Ainda durante a realização do J Simpósio Sobre Pohtica Nacional de Saúde, 
já indagavam quando sairiam os Anais, o que refletia o interesse dos participantes. 

Terminado o mesmo, com as conclusões e relatón·os ficaria uma dúvida: a 
Comissão de Saúde deveria opinar ou deixar em aberto as conclusões? Optamos 
pela segunda hipótese. Sabemos não serem as conclusões definitivas, mas repre
sentam uma contribuição a mais para a solução de um importante problema. 

De uma coisa estamos certos: houve muito empenho dos participantes para 
se traçar um rumo. As dificuldades existentes, sejam de estrutura, sejam de circuns
tâncias, não foram suficientes para acomodações. Perseguimos soluções. Foi grati
ficante sob todos os aspectos, para nós da Comissão de Saúde da Câmara dos Depu
tados, a realização deste Simpósio. 

Esperamos que, se da leitura dos Anais surgirem novas idéias, correção de al
gumas colocações ou algo que lhe pareça importante, esperamos, repito, que você 
entre em contato com esta Comissão, que está preparada para ser a caixa de resso
nância de todas as reivindicações que pretendam melhorar o n(vel de saúde de 
nosso povo. 

Agradeço toda colaboração. 

Deputado JOSÉ DE CASTRO COIMBRA 
Presidente 
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INTRODUÇÃO 

As discussões nacionais sobre SAÜDE sempre têm finalizado com a afir
mação da necessidade POLITICA de definição com maior clareza dos rumos nacio
nais sobre o setor. 

Diagnósticos sempre têm ocupado o melhor da inteligência nacional, e pro
posições de mudança sempre finalizam os vários congressos, simpósios e reuniões 
realizados em diversos centros do país. 

A Comissão de Saúde da Câmara Federal, assumindo o papel que dela se es
pera, por seu componente específico e muito mais pela própria característica de 
fórum de debates de questões nacionais que devem ocorrer na Câmara dos Depu
tados, resolveu oferecer-se como patrocinadora de um simpósio nacional sobre 
Política de Saúde. 

A necessidade - chegamos ao impasse de que o financiador, o produtor e o 
utilizador dos serviços de saúde estão unanimemente insatisfeitos. Cada qual com 
suas razões e, incrivelmente, verdadeiramente sentidos! Imagem, segurança nacional, 
estrutura de custos, lucro. acesso, quantidade, qualidade, fila são todos fatores que 
não extinguem o elenco das citadas razões. 

A oportunidade - quando um novo governo está ainda no seu início, quando 
a discussão nacional destaca a reformulação partidária, a possível ideologia partidá
ria, de que modo deveria situar-se a Saúde como componente da Política Global? 

A validade - a maturidade da questão Saúde, na discussão nacional, deve 
encontrar a guarida de tratamento similar dos problemas econômicos - renda, 
combustível, produto agrícola> etc. - já que é reconhecidamente meio e fim de 
vertente social, abrangente que é do objetivo sem sofismas: o Homem. 

A proposta - usufruindo realmente da proclamada abertura democrática, 
pretende a Comissão discutir abertamente, com a participação ativa de interessa
dos, temas momentosos do Setor Saúde, na visualização integral de Política do 
Governo. Recursos Humanos, Hierarquização dos Serviços de Saúde, Privatização 
e Estatização dos Serviços de Saúde foram os três subtemas selecionados na vasta 
gama de questionamentos. 

13 



Daí que esperamos reunir, nos dias 9, l O e 11 de outubro deste ano de 
1979, nas dependências da Câmara dos Deputados, entidades e pessoas que tragam 
suas contribuições, onde visões díspares e até conflitantes serão bem-vindas, com 
o único pré-julgamento de que a finalidade objetiva sempre será o uso racional dos 
recursos nacionais para a melhoria dos níveis de saúde e de atenção médica do povo 
brasileiro. 

A programação que, oportunamente, em agosto. será divulgada, constará de 
mesas-redondas. com conferencistas, debatedores e discussão plenária, trabalhos de 
grupo, apresentação de temas livres e consolidação de todos os trabalhos com con
clusões e propostas. 

Seu interesse na divulgação e sua participação no I Simpósio sobre Política 
Nacional de Saúde darão a ênfase e o valor que o próprio tema deve merecer no 
panorama político nacional. 

14 
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ABERTURA 
O SR. DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO 

Presidente da Câmara dos Deputados 

Sr. Ministro Jair Soares, Sr. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara 
dos Deputados, Sr. Coordenador do Simpósio, Srs. Secretários de Saúde, distinta 
assistência. Para mim, como Presidente da Câmara dos Deputados, é um prazer 
de ordem toda especial declarar aberto este Simpósio, porque, realmente, o estudo 
que vai ser feito através da contribuição de todos os senhores será inegavelmente 
proveitoso, não apenas à valorização da Câmara dos Deputados, mas, sobretudo, 

que podemos prestar como serviço à saúde pública do País. No momento 
que estamos vivendo, de tanta multiplicidade, o problema da saúde se coloca inega
velmente na primeira linha dos nossos empreendimentos. Não é apenas um proble
ma que deva ser resolvido por uma equipe médica. Pode ser conduzido por essa 

. Mas é, sobretudo, um dos grandes problemas de política nacional. Através 

da saúde, podemos dar ao brasileiro maior projeção na sua individualidade e, conse
na soma de produtividade do esforço que desempenha, através do seu 

trabalho. Por isso, ao declarar aberto este Simpósio, felicito o meu Colega José de 
Castro Coimbra, Presidente da Comissão de Saúde, e o coordenador, Deputado Ubal
do Dantas, pela feliz iniciativa tomada. Mas, ao lado dessas felicitações, quero agra
decer a cooperação necessária de todos os Srs. participantes que neste congres
so vêm prestar o brilho de suas inteligências, com o produto dos seus trabalhos, 
com a atividade aqui exercida, para que, ao final de todo esse esforço aqui desen
volvido, tenhamos êxito completo no empreendimento, que nos propomos. A 
Câmara dos Deputados se sente feliz com essa abertura, sobretudo, por ver que 
o esforço desempenhado pela Presidência da Comissão teve uma correspondên-

qual tenha sido a presença maciça, nesta reunião, de todos os senhores, pro
curando trazer urna parcela de contribuição ao êxito dos trabalhos que estão sendo 
empreendidos. Assim, agradecendo esta participação, declaro abertos os nossos tra
balhos e formulo os melhores votos pela sua realização e o sucesso completo, e 
passo a Presidência ao meu nobre Colega José de Castro Coimbra, Presidente da 
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. (Palmas.) 

O Sr. Deputado José de Castro Coimbra (Presidente da Comissão de Saúde) 
- A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, pelos seus membros, não pode
ria ficar ausente, quando se trata da formulação ele uma política nacional ele saúde. 
A colaboração de todos os Srs. Deputados que pertencem à Comissão de Saúde foi 
decisiva; na fixação do tema para este Simpósio e, posteriormente, nos 
trabalhos necessários para que chegássemos ao dia de hoje, com este apoio maciço 
de todos os representantes dos vários estados do nosso País. Estamos buscando 
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rumos. A presença do Presidente da Câmara, Flávio Marcílio, na abertura 
deste Simoósio. teve um significado muito especial, ele, que foi um fator decisivo 

ser realizado. A presença das autoridades maiores da 
por S. Exa. 10 Ministro Jair Soares. da Previdência 

Ministério íntimamente lígado aos de saúde do nosso as pre-
senças dos secretários de Saúde do Estado de São Paulo e do bem como lide
ranças na área de Saúde que atenderam ao nosso chamamento, no sentido de discutir
mos democraticamente os problemas que afligem o nosso povo naquele setor mais 
importante, que é o de Saúde. Saibam os senhores que este Simpósio se desenvolverá 
dentro do maior espírito democrático, onde todos os segmentos terão vez para a 

que acham certo. Sabemos que existem assuntos profundamente 
polêmicos em relação à política de saúde. Todos os que aqui estão. conferencistas, 
de batedores e assistentes 1terão oportunidade, através de perguntas dirigidas à Mesa, 
à para as suas indagações. Queremos, fazendo eco às palavras do Presidente 
Flávio Marcílio, agradecer a presença maciça de todos aqueles que vieram prestigiar 
o nosso Simpósio. E uma palavra de carinho ao nosso coordenador, sobre os ombros 
de quem recaiu, sem sombra de dúvida, o grande trabalho de estruturar este Congres
so, Deputado Ubaldo Dantas. (Palmas.) Ao encerrar, queria convidar o Prof. Ro
berto Santos, conferencista desta manhã, para tomar assento à nossa mesa e utilizar
se da tribuna que, de agora em diante, pertence ao nosso professor. (Palmas.) 

O SR. ROBERTO SANTOS 
Conferencista 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente desta sessão, 
Sr. Presidente da Comissão de Saúde e Exmo. Sr. Ministro da Previdência Social, 
Srs. secretários de Saúde ele São Paulo e Minas Gerais, querido colega e companhei
ro de trabalho, Ubaldo Dantas, senhoras e senhores, os mais importantes problemas 
de saúde no Brasil têm sido caracterizados vezes sem conta. Tão facilmente eles se 
evidenciam que. ressalvadas pequenas diferenças ele opinião, não há muito que dis
cutir, do ponto de vista técnico, quanto à sua ordem de importância, nem quanto 
à maioria das medidas indicadas para atacá-los, de alçada exclusiva do pessoai espe
cializado no setor. 

Não obstante o geral reconhecimento da sua terrível significação, continuam 
os nossos índices de mortalidade e de rnorbidade em níveis verdadeiramente lamen
táveis, desproporcionados pelo expressivo crescimento econômico observado no 
Brasil, nos últimos anos, e embaraçosos no contexto entre as nações cujo processo de 
desenvolvimento tem pontos de semelhança com o nosso. 

22 



Estaria eu repisando caminhos tantas vezes trilhados, se para aqui viesse 
trazer informações pom1cnorizadas e de caráter descritivo sobre a mortalidade in-

a desnutrição e suas conseqüências, a alta prevalência de doenças transmissí
veis nas regiões mais pobres, ou sobre a crescente participação das doenças degene
rativas no obituário das regiões de maior dinamismo econômico. Mais produtivo me 
parece apresentar a debate algumas proposições momentosas, referentes à exata con
ceituação dos obstáculos de natureza sócio-cultural, política, econômica e adminis-

assim como sobre as maneiras de superá-los, na luta em favor da melhoria da 
saúde do nosso povo. 

Por força da minha experiência pessoal de médico e de homem público, toda 
ela vivida no Nordeste brasileiro, é natural que, na presente exposição, predominem 
referências aos conceitos e às formas de atuação que melhor se ajustem às regiões 
mais pobres e às faixas mais carentes da nossa população. 

Data de muito tempo a observação de que há estreita relação entre o quadro 
sanitário das populações e as respectivas economias. De facílima demonstração com 
exemplos concretos, incontestável quando apreciada em termos genéricos, esta 
observação tem gerado interpretações extremadas, por via das quais se pretende dela 
retirar mais do que nela se contém. Não há como desconhecer a grande expansão 
econômica brasileira ocorrida nos últimos doze anos, confom1e exprime a maioria 
dos índices convencionalmente adotados para medi-la. Mas ninguém ignora as 
precaríssimas condições de saúde de vastíssimas parcelas da nossa população. Não 
são poucos os brasileiros, em áreas rurais, cuja atual condição de saúde é a mesma 
de gerações passadas. Contam-se aos milhões, nos campos e nos bairros pobres das 
cidades grandes e médias, aqueles cujo estado sanitário em pouco difere do veri
ficado antes do recente surto de crescimento econômico. Apesar de haver aumenta-

desde o Governo Geisel, a atenção atribuída à área social, ainda é grande o seu 
atraso para a população em geral, quando confrontada com a dinamização de aspec
tos vários do setor econômico. 

Embora muitos encarem com total naturalidade e conformismo a demora da 
realização do progresso social, cumpre melhor conhecer, a fim de combater mais 
eficazmente, as enormes resistências que a ele ainda se opõem quando cresce adis
ponibilidade de recursos financeiros. Em verdade, a influência da herança cultural 
precária, na melhoria dos indicadores do setor social é muito mais difícil de superar 
do que no tocante aos índices do crescimento econômico. 

Entre as razões para esta diferença, uma logo sobressai: os índices econômi
cos se alteram a prazo relativamente curto, mesmo em resposta à modernização de 
práticas exercidas predominantemente por minorias selecionadas da população, nas 
quais se incluem recursos humanos, cuja potencialidade para o trabalho estava sendo 
apenas parcialmente aproveitada. É verdade que, nestes casos, a resposta é autolimita
da e acarreta o aspecto terrivelmente negativo da concentração da renda, conforme 
tem ocorrido no Brasil. Nas áreas sociais, ao contrário, e, em particular, na da saú
de, para que melhorem os indicadores, é indispensável a mudança de atitudes pro
fundamente arraigadas em contingentes numerosos e menos favorecidos da popu
lação, nas quais se incluem os menos instruídos, os analfabetos, aqueles cujo legado 
cultura! das gerações passadas é mais deficiente. Quando outros fatores se tornam 
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propícios, não é de um dia para o outro que se criam novos hábitos no tocante aos 
cuidados higiênicos pessoais, à alimentação, aos tabus que cercam a maternidade e 

à observância dos programas de imunização, à atenção para com mani
precoces de doenças graves e fatais, e ao senso da responsabilidade social 

em suas mais diversas, com intensa repercussão sobre a saúde indi
vidual e coletiva. Qualquer programa de ação que apenas envolvesse as classes favo

que desencadeiam a pronta e brilha.rite resposta aos estí
mulos da área econômica e se estão beneficiando dela, pouco ou nenhum efeito 
teria sobre os indicadores de saúde. Além de numericamente menos expressivos, 
os grupos sociais com elevados padrões de educação já desfrutam de condições am
bientais que os tornam pouco vulneráveis às conseqüências mais sérias das doenças 
de massa. De um lado, o acervo de conhecimentos gerais transmitido de geração a 
geração no convívio familiar, e aprimorado na escola, lhes assegura meios de preser-

da saúde que não estão ao alcance dos demais. De outra parte, as nossas eli
tes, secularmente, orientaram em seu próprio favot os parcos investimentos na área 
sanitária, concentrando-os nos instrumentos de prevenção e restauração da saúde 
a serviço das zonas urbanas privilegiadas e acessíveis, apenas, aos que tinham maior 

aquisitivo. 
A esta altura da nossa evolução social, seria inteiramente descabido acentuar 

ainda mais esta secular concentração de recursos financeiros e humanos na assistên
cia aos favorecidos pela sua condição econômica, em detrimento de aplicações de 
cunho preventivo •que abranjam a população em geral, incluindo-se as faixas mais 
carentes. Enquanto isto, e apesar da preferência a eles atribuída hstoricamente, con
tinuam insuficientes os instrumentos da medicina clínica nas regiões pobres do País. 

ampliá-los substancialmente e dar-lhes melhor rendimento de acordo com 
critérios de hierarquização dos serviços, para atenção intermediária e ter
ciária, condicionada, no entanto, às características do estado de saúde do paciente, e 
não à respectiva condição econômica. Dito de outra forma: não cabe considerar que 
o hospital com farto equipamento especializado é para a elite. Ele se destina a ricos 
e a pobres, cuja condição mórbida indicar o uso desse instrumental. Igualmente não 
se pode entender que a unidade para cuidados primários de saúde, por ser mais sim
ples de aparência, se destine aos pobres. Os ricos também necessitam, e com muita 
freqüência, dos serviços que ali se oferecem. Esta é a hierarquia que devem conhe
cer os profissionais da saúde. 

Mantendo-se inalterados os demais fatores, mesmo que fosse possível 
aumentar, até dobrar, a taxa do nosso crescimento econômico, poucos reflexos se 
observariam sobre os inilicadores de saúde. A melholia desses índices está a depen
der de substancial aumento da renda familiar das faixas carentes da população, o 
que, por sua vez, resulta das diretrizes adotadas para o desenvolvimento econômico 
nacional. Mas, ao lado disto, o aprimoramento dos padrões sanitários está igualmen
te preso a todo um processo de recondicionamento de valores e atitudes, muito 
mais amplo e complexo que o esforço unidimensional que assegurou o rápido cresci
mento da nossa economia. É impossível alcançar o desenvolvimento equilibrado, 
quando se pensa setorialmente e se age na mesma linha. Pouco adiantaria cogitar 
de melhoria da saúde pública sem aperfeiçoar os meios ao alcance de todas as ca-
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madas populacionais para a as 
a da poluição o que, por sua vez, 

econômico e contribui, em mecanismo de retroalimentação ou ,,,,,,,rwru para in-
tensificar o mesmo crescimento econômico. 

Nos vários níveis de assistência sanitária, qualquer que o esquema admi-
nistrativo de âmbito nacional e tem sempre fundamental o 
interesse da comunidade, o o coletivo na manu-

da dos seus serviços. Onde há comunitária sadia, escla-
sensível aos problemas da saúde, atenuam-se as dificuldades, 
para a mobilização de recursos fimmceiros. E vice-versa: não comuni

ricas onde os são falta de entendimento e de motiva
das lideranças locais. 

No particular da que vale destacar em vista da sua 
nunca é demais ressaltar o da família. Em estatística 

bem v~··~u~u, originada na demonstra-se que três em cada 
que cuidados são resolvidas no seio da família. 

ria das fan1ílias de baixa renda das nossas 
, corretamente, 

não. E nisto se origina mais um fator de 
dades de saúde das nossas regiões 

Ao cuidar da melhoria 

prazo, a 
está na e no das opor-

se desenvolve este processo, que requer tem-
po, o que fazer, no tocante à Sobretudo o que fazer 
tir recursos menos escassos que poderão ser canalizados para u'"""~''""'v 

A mundial vem amadurecendo 
cada novo degrau alcançado na escalada do há medidas 
no setor Saúde, que têm de ser ajustadas às peculiaridades do 

população. E, dentro da imensidão territorial do e 
desníveis regionais justificam programas substancialmente diversos de uma 

para outra. A econômica e social do Brasil vem-se de 
forma a ensejar a criação de verdadeiros "bolsões de 
dos "bolsões de pobreza" de das mais ricas do mundo de 
nestas, no seio de comunidades se encontram seres humanos agrupados 
na mais triste condição de pobreza absoluta, entre nós, em meio a uma sociedade 

se destacam "bolsões" ou ilhas, verdadeiro constituído de redu-
zido número de beneficiários do enriquecimento e do progresso. Pelas razões apre-

são notórias as deste quadro sobre os indicadores da saúde 
nacional. 

Sabem os que lidam com as de saúde coletiva entre nós, como, 
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se tem atribuído 
mas sanitários das 
mentos no setor foram concentrados 

saúde, a poucos 
características dos programas histolicamente 

sobre os atuais índices de saúde: 
e os 

a) descaso total das cidades gran-
des e médias, assim como no meio rural; as obras quase se limitavam 
ao suficiente para atender aos bairros residenciais e comerciais de mais alto padrão; 

maior para a medicina curativa de Cctráter individual do que para 
cunho oreventivo. visando à saúde 

como se fora 

devido à extrema pe-

das cidades e 

os escassos serviços, tanto no meio 
de vínculos administrativos 

absorvia as responsablllàades e o 
restar pequena margem para a devida 
essenciais às atividades eram evidentes os reflexos desta atitude nos pro-
gramas de de recursos humanos para a saúde; 

tos de medicina 
se reve!avan1 quase 
de meios para a 

Embora nítidos os remanescentes deste 
rama, cumpre assinalar o progresso havido sob vários 

mais irrmortante ocorrência 
financeiras na área do saneamento, em 

no atual pano-

aumento das 

Banco Nacional de estes programas estão 
do mínimo inadíáveL tão imensas foram as carências herdadas dopas

o crescimento demográfico e o ritmo de urba-



Outro passo à frente foi a programa da 
Previdência Social. Cabe ora comentar, apenas, o que ele concerne em à 
saúde. Graças a este, verificou-se da faixa com 
~n"''"~rn"' "de fato" pela sociedade à assistência médica. Durante muitos 

V"V'-"'""''J"" urbanas foram beneficiadas. Mais recentemente, os servi-
às zonas mudando substancialmente as de 
de vida de milhões de brasileiros. A 

"filas" de dos imensos 
administrativa e financeira, é notório o progresso que o constante 
aumento dos a cada década que passa, nos últimos trima 
anos. Os que desde a década de 1 como estudantes e como 

os ambulatórios e enfermarias destinados à 
limitadas as para a classe 

à nas 
rotula de "mercado informal de 
cidades. Os que de 
tiam, meios para os 
mínimos cuidados à saúde dos trabalhadores do campo. E como era. na maioria das 
vezes, injusto, discriminatório e errático"º anacrônico 
tavam os que tinham de recorrer a estes 

não estava preso de modo a um 
ou econômico. 

uu.nH<Uv de medicamento foi outro 
ficativa1nente, graças à Central de Medicamentos. Sem se 
neste campo, identificar o progresso, para além do que foi 

passou a de uma engrenagem que envolve 
onerosas biomédicas, sofisticada engrenagem industrial e 
interesses financeiros internacionais. 

Outras para melhor, ainda ser assinaladas: 

às comunidades rurais teve 
de de 

no mesmo µuuw"v" e para a assistên-
eia médica tiveram graças a créditos altamente 
subsidiados que a Caixa Econômica passou a oferecer Fundo 
de ao Desenvolvimento Social; 
embora ainda não mé-

lhorada pelos programas de merenda escolar e 
de que inclui o fomento à 

mentos Nacional de 
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tem sido 

no Governo Geísel foram 
mento Rural 

de vida 

de nrP~~ivn~ financiamenÍOS 

o limiar 

de Desenvolvi
rnodelo de melhoria dos 

das pobres, 
os existentes ·e sejam criados muitos desde 

outros; 
ainda nesse 
trou 

o trabalho sistemático de educação sanitária encon-
de baixa graças ao 

Sociais Urbanos. 

Assinalados estes 0'"''"'"'.n" 
tão, se mostram ainda tão 

até agora, estarão corretamente orientadas? 
Em setores, bastará intensificar o que se vem fazendo, na medida 

que forem crescendo as financeiras. Não 
de ordem técnica. e sim de ordem política. no tocante à '11U!1U'1Ut~ na 

dos recursos. É o caso,· por dos investimento-s em abasteci-
mento de água. Nenhuma de ordem material dará resultados mais am-

e imediatos. embora seja a de água encanada o mais 
fator de melhoramento das sanitárias de 

nosso, o emprego eficaz da tratada 
tores culturais. as deficiências verificadas, sob este mesmo em cida-
des das mais onde abundam obras públicas tão monumentais 

não teriam sido toleradas seus habitantes mais não fosse a 
ria cultural que os leva a conformar-se com a por falta de cons-
ciência do seu exato 

como vem ocorrendo no meu 
ao estado estão em jogo 

e mais difíceis de Não a este 
nacional bruto cresça a taxas que se destacam na história 

Se este crescimento se der por forma tal a renda familiar 
permita a regular, a preços de sem distorções de 

11E1to:v!Klcd, de alimentos que os mínimos de e 
os indicadores de saúde não evoluirão de modo paralelo ao crescimento da 

economia. 
Mas, ainda 

suficientes para 
necessitam, os 
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educacionais estariam essencial na escolha 
Se a solução, a 

ganhar-se-á tempo, em às atuais gerações de 
de educação sanitária, valendo-se das modernas técnicas de 

Aliás, em matéria de o que se vem fazendo no Brasil é 
em relação ao que se e deveria fazer. De modo é reduzida a 

"'"'ll"-""·'"·"''ª com as técnicas de trabalho direto nas visando à 
com recursos assim como a nutrição 

melhorar ios programas de o diagnóstico precoce de nume-
rosas afecções, os cuidados específicos com o chamado "ciclo materno-infantil", a 

individualizada sobre o familiar para os canais que a de-
os problemas sociais da da marginalização do 

menor, a alta prevaléncia de acidentes de trânsito, 
elevados índices de mortalidade e de tudo isto 

ao programa dos centros 
sociais urbanos. 

Pela dimensão a mais vultosa e comple-
xa das questões em que a responsabilidade direta dos administradores da 

é, em todo o Brasil, a da assistência médica a cargo da Previdência Social. A 
extraordinária mobilização de recursos ao longo de várias 
firmada em legislação que se vem e com 
sofrível grau de sucesso, poderia estar contribuição bem maior à saúde 
dos brasileiros, não fossem algumas remanescentes do tradicional esquema 
de prestação de médicos a que já aludimos. A secular concentração de 
recursos em e pessoal ocupados com as atividades de caráter curativo 
marcou, de e continua as atividades da Previdência. Coeren-
tes com o feitio corporativista que traziam de os institutos encarregados de 
assegurar cuidados médicos a cada qual das categorias de trabalhadores, adotara1n, 
desde início, a atitude de limitar o seu âmbito de atuação aos que integram o grupo 
específico que os mantém. Esta atitude não se alterou, em sua essência, logo que 
foram agrupados entre si os diferentes "institutos", até porque, àquela altura, já 
se haviam cristalizado sólidos interesses relacionados ao tipo de assistência médica 
prestada. Apesar da sua dra1nática urgência, muitos trabalhos de e pro
moção da saúde cujos usuários são, indiscriminadamente, os habitantes de determi
nado bairro, cidade, Estado ou região, pe1man.eceram à míngua de financiamento, 
enquanto o planejamento da utilização e da ampliação das redes hospitalares lo
cais era enormemente prejudicado caráter discriminatório das ativida
des previdenciárias. 

Não se trata, obviamente, de pretender que o dinheiro descontado do salá
rio dos marítimos ou dos industriários seja empregado na prevenção de doenças dos 
"biscateiros" ou dos filhos de mães solteiras que não para alimentar seus 
numerosos dependentes. Seria esta uma interpretação e malévola, 
de críticas judiciosas ao funcionamento da assistência sanitária no em função 
de distorções que já c1iaram raízes. A sociedade tem o poder de decidir, consciente 
ou inconscientemente, pelos seus representantes, o montante dos recursos destina-

29 



dos aos cuidados com a 

imensas carências atuais. 
Nos últmos anos, 

de melhor disnosicão 

saúde. 

assim como a maneira de arrecadá-los e de 
as características de sua 

certo, o desconto do salá:
da saúde. Do dinheiro 

uuLayav da va.pav.1.uauç 

uma das formas de atenuar as 

a aparecer sinais, ainda visivelmente cautelosos, 
oriundos do caráter discrimina

recentes, e com dimensão ainda mui-
u;gracão dos cargo da Previ-

abrem novas e nromissor 

Por que a Por que a que passa a ter sentido 
associada à hierarquização? A resposta ressalta da análise dos 

motivos que levam as pessoas às unidades sanitárias. À imensa variedade destes 
a extensa gama de complexidade dos meios necessários para 

cuidados corretos e adequados, ao mais baixo custo. Na maioria 
dos casos, pode chegar-se à solução desejada, tecnicamente correta e inteiramente 
satisfatória para o graças aos de pessoal auxiliar (não-médico), 
munido de instrumental muito simples. Em extremo oposto, e com incidência re
duzida, se situam mórbidas de imensa complexidade, abrangendo, no 
mesmo paciente, vários órgãos e sistemas do corpo humano. O seu atendimento 
exige pessoal altamente especializado, dispondo de instrumental complicado e caro. 
Entre estes extremos, há uma nítida gradação na complexidade dos estados mórbi-

. a que níveis diversos de e de custos para a respec-
tiva oviu<,,au. 
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bem 

maior de unidades 
de 

destinados a acolher os 
É assinalar 

Foi neste 

até há poucos anos, eraJn adotados de forma apenas 
afora. As redes cresceram de maneira desorde-

fato de unidades 
da vC'!JU'-'HUfüÇ 

na própria 
com transportes, a enorme economia de 

das cidades e médias são razões mais 
'""""'""·v do associado 

somente 
arraigados ou de interesse subalternos. 

para que as comunidades alcancem os benefícios da "1-l''""'""'ª'v 
a11.1u1.Ga~-au e da os remunerados 

eia terão de estar intimamente com as redes estaduais 
vale dizer: para que as redes comunitárias de envolvendo 
e em do 

em termos do maior 
com a Previdência Social. 

A Mundial de Saúde, com redobrado desde a 
em setembro de 978, tem dado ênfase às 
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aos programas de cuidados primários à saúde, assim 
à saúde é a assistência sanitária essencial, baseada em 

cientificamente fundamentados e socialmente acei
ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade, mediante 

a um custo que a comunidade e o possam suportar, em 
do seu desenvolvimento, com um espírito de auto-res-

, . o nível de contacto dos 
da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando, 

à saúde ao onde residem e trabalham as pes-
elemento de processo permanente de assistência sani-

As recomendações da Organização são de todo ao onde 
a elitista que deixou marca na das unidades de 
saúde, ao longo do não respeitou a mais adequada escala de prioridades. 
Mas, nem por isto se deve como alguns aligeíradamente têm preconizado, 
que intenção do internacional a dos demais níveis de aten-
ção à saúde. Muito contrário; em qualquer comunidade incidem sempre, em 
proporção que pode ser prevista, da saúde que exigem cuidados em di
ferentes níveis de complexidade. Seria condenável a das unidades mais 
especializadas, em detrimento das mais simples, o que significaria, para a oferta de 
serviços, a inversão da pirâmide que representa a distribuição da demanda. a 
oferta bem ajustada a essa demanda obriga também a instalação e a operação, com 
elevado padrão de de unidades intermediárias e de serviços terciários. 

Concedam-me, a esta altura, um que a pessoalmente. 
As idéias que relatei nesta palestra foram amadurecidas no exercício de várias fun
ções e cargos públicos, ao longo de muitos anos, e, por sua vez, influenciaram decisi
vamente o modo pelo qual me desincumbi destas responsabilidades. Embora me pare
cesse descabido deter-me em referências a realizações pessoais inspiradas nestas 
idéias, creio oportuno assegurar-lhes fui coerente com elas em todas as atribui-
ções inerentes aos cargos que exerci. vultosas obras de saneamento básico; na 

de uma rede de centenas de unidades atenção primária, na cons-
trução de unidades intem1ediárias e de um para cuidados terciários; na for-
mação de recursos humanos para a saúde, com vários graus de escolaridade e em 
vários níveis de na implementação de programas de distribuição de ali
mentos aos grupos mais vulneráveis das comunidades de baixa renda; no fomento 
à agricultura de alimentos, em pelo apoio aos pequenos produtores em pro
jetos de desenvolvimento rural integrado; na criação de modelos para a integração 
de serviços públicos, filantrópicos e previdenciários; na integração docen-
te-assistencial; nas providências à saúde ambiental, quando da implanta-
ção de parque industrial de grande regional; na ação às comunida-
des visando, entre outros programas, educação sanitária, à e à vigilân-
cia epidemiológica. Em tudo isto de que tenho participado ativamente, por força do 
desempenho de cargos públicos, estão nítida.mente representadas as idéias que acabo 
de expor, traduzidas em concretas e de fácil demonstração. No período 
de mais intensa atuacão nestes tive o privilégio de contar com a inestimá-
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vel colaboração de um dos eminentes membros desta Comissão, o Deputado Federal 
Bahia, Dr. Ubaldo Dantas, a quem, nesta hora, rendo o tributo da minha admi

ração e do meu reconhecimento. 
Quero encerrar estas palavras, insistindo em que os cidadãos das nações em 

desenvolvimento, diante do progresso científico e tecnológico que caracteriza o 
mundo moderno, vêm-se tomando visivelmente menos tolerantes, ou mais exigen
tes, quanto ao papel das lideranças a quem cabe promover os meios para a preserva-

ª promoção e a restauração da saúde. A cada qual de nós incumbe parcela ex
pressiva desta responsabilidade, de cujo desempenho, com dedicação patriótica, 
depende o futuro do Brasil (Palmas.) 
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- Dr. Hésio Cordeiro 
- Dr. Aloysio Fernandes 
- Dr. Carlos Gentile de Mello 
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DE CASTRO COIMBRA (Presidente da Comis
são de Saúde) - Temos a satisfação de convidar para fazerem parte da Mesa os 
Drs. Hésio Cordeiro, Aloysio Fernandes e Carlos Gentile de Mello, que são os de ba
tedores já presentes a esta reunião. Lembro aos presentes que todos poderão parti
cipar dos debates. Na pasta que receberam há um formulário apropriado para o en
caminhamento de indagaçoes à Presidência, que as transmitirá aos conferencistas 
ou aos de batedores, dependendo a quem se destine a indagação. Aqueles que, even
tualmente, não tenham recebido a pasta contendo esse material, poderão dirigir-se 
à nossa recepção para recebe-la. Convido o Dr. Hésio Cordeiro para, como debate
dor desta manhã, ocupar a tribuna para as considerações que nos trouxe, comple
mentando o que já disse o conferencista. 

O SR. HÉSIO CORDEIRO 
De batedor 

É, realmente, uma grande responsabilidade não só comentar a apresentação 
do Prof. Roberto Santos como também desencadear o debate. Caber-me-ia, tal
vez, colocar um pouco de pimenta e um pouco de molho na apresentação do Prof. 
Roberto Santos. Começaria dizendo que, em termos de política social do Go
verno, nos últimos 15 anos, deveríamos buscar a sua relação e a sua complementa
ridade com a política econômica. O Prof. Roberto Santos indicou, com muita 
propriedade, as ligações entre a economia e os problemas de saúde. Creio que nos 
últimos 15 anos o chamado modelo de crescimento brasileiro agravou uma série de 
desigualdades setoriais, regionais e sociais, com repercussões no nível de saúde da 
população. É preciso, portanto, ver nas pofíticas sociais um aspecto relativamente 
novo e recente no Brasil, em termos daquilo que tem sido apontado nos países 
capitalistas avançados como o fenômeno da tercialização da economia, o que signi
fica que as políticas sociais, longe de manterem seu caráter redistributivo e iguali
tário, se transformam num importante instrumento de promoção da acumulação 
capitalista. Isso significa que as políticas sociais deveriam ser vistas ou deveriam 
ser compreendidas quanto a sua funçao no período mais recente do desenvolvimen
to brasileiro, dentro desse âmbito. Explico-me melhor ao citar alguns exemplos 
que o próprio Prof. Roberto Santos apontou. A política social dos últimos 15 anos 
criou alguns fenomenos particulannente significativos. Em primeiro lugar, no Plano 
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de Valorizaçao do Trabalhador, o Fundo de Garantia por de Serviço, que 
pode também ser entendido no âmbito das políticas sociais, criou para 
o aumento da rotatividade da mão-de-obra e a instabilidade do trabalhador. Nunca 
se observou um processo tão acentuado de privatização da educação, o que leva a 
crescente desigualdades no setor. No setor habitacional, Prof. 
Roberto Santos, o funcionamento do BNH, dentro de critérios moneta1istas, tem 
acentuado e estimulado a especulação imobiliária. Os programas de 
particularmente aqueles promovidos, mais recentemente, pelo 
nando dentro dos mesmos critérios financeiros e monetários, não 
municípios, particularmente os de menor poder de endividamento, lograssem am
pliar sua rede de serviços básicos sanitários. No setor da alimentação, o PRONAN, 
o INAN e todas as tentativas de desenvolver uma política de alimentação 
ao desenvolvimento da pequena propriedade, na realidade, terminaram por estimu
lar e acelerar a industrialização de alimentos, o que, evidentemente, distorceu com
pletamente a política de alimentação proposta inicialmente. No plano dos medica
mentos, a CEME, longe de se transformar num incentivador da produção nacional 
principalmente da produção oficial nacional, se transformou num mero 
distribuição e de aquisição de medicamentos ao setor privado. No campo do 
ciamento ao setor Saúde, a política do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
nada mais fez do que agravar a concentração regional de recursos mt~m,co-nosp1 
res privados na região Sudeste. Nos últimos 5 anos, o Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social despendeu cerca de 7 bilhões de cruzeiros financiando o setor pri
vado hospitalar, que hoje, segundo alegam os diretores de hospitais, até está em 
crise a partir de dívidas contraídas ao FAS. Ora, com esses exemplos quero indicar 
que, na realidade, as políticas sociais desenvolvidas nos últimos 15 anos, de 
terem um caráter igualitário redistributivo, têm um caráter reconcentrador e, por
tanto, antidemocrático e antipopular. No campo da assistência médica 
mente dita, creio que as ambigüidades do Sistema Nacional de Saúde e da 
Sistema Nacional de Saúde, que não define, ou que deixa margem a interpreta
ções, ao acaso, das relações entre setor público e privado, estão bastante presentes na 
experiência de todos aqueles que, como o Prof. Roberto Santos, estiveram mais 
recentemente na direção do setor público, principalmente ao nível das secretarias 
de Saúde. Cabe indicar que nas relações entre o setor público e o privado leva 
vantagem é o privado. O público é desprestigiado. O médico do setor é o 
médico mal remunerado, que tem piores condições de formação; é o enfim, 
desprestigiado. E não é desprestigiado ao acaso. É desprestigiado, no sentido de que 
a política social de atenção à saúde favorece o setor médico-hospitalar privado. O 
Ministro J air Soares com muito acerto indicou, pouco tempo atrás, os maléficos re
sultados do PPA - Plano de Pronta Ação -, principalmente em São onde 
cerca de 600.000 atendimentos de emergência ou de pronto atendimento na reali
dade não eram de emergência, e simplesmente atendiam à lógica da lucratividade do 
setor privado. Ora, parece-me que essa lógica de funcionamento coloca pon
tos críticos e alguns desafios que o Prof. Roberto Santos preferiu não tocar. Um 
deles, seguramente, é a questão do financiamento da assistência médica. paga 
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pela assistência médica, quanto custa a assistência médica e o que significa esse 
financiamento? 

Hoje, a assistência médica e o financiamento da assistência médica signifi
cam, antes de tudo, uma forma de contribuição do assalariado ao crescimento da 
empresa médica privada lucrativa. A captação de recursos para a Previdência Social 
baseada nos salários pagos (8% dos assalariados e 8% do empregador) favorece a que 
sejam transferidos os encargos do empregador ao custo e ao preço do produto que 
será consumido por esse operário, o que significa que o assalariado paga duas vezes 
à Previdência Social. Em outros termos, significa que o financiamento da assistência 
médica, um dos importantes âmbitos da ação da Previdência Social, ocorre, antes de 
tudo, pelo ônus desse assalariado. E o ônus do assalariado, na realidade, se dirige 
ao crescimento do setor privado lucrativo. Outro ponto que deveria merecer desta
que e debate neste Simpósio, e que tem sido bastante controvertido, é a questão da 
participação da população nas decisões da saúde. Creio que nos últimos 15 anos a 
política privatizante no campo da saúde e no campo das políticas sociais, teve 
seu germe no modo de funcionamento dos aparelhos estatais, na tecnocracia que se 
implantou de alguma forma para permitir a supressão do debate político. Creio 
que, neste momento, está em causa, está em questão o que significa o funcionamen
to desse aparelho tecnocrático e o que significam as formas de controle popular e 
democrático sobre as decisões da saúde. Esse ponto, creio, merece importante 
debate. Este Simpósio, a partir da intervenção do Prof. Roberto Santos nos coloca 
em face de um desafio: no campo das políticas sociais, o que significa, hoje, a demo
cratização? Se entendo que, nestes últimos 15 anos, as políticas sociais não tiveram 
caráter igualitário e redistributivo, e sim um caráter reconcentrador e desigual, 
coloco como grande questão o signifiado do debate que hoje se instaura - e no 
País - sobre democracia, qual o papel da saúde, qual o significado da saúde nesse 
âmbito; o que significará, para os partidos que aí estão, ou para os partidos que 
se reestruturara-o, desenvolver uma política social e uma política de saúde coerente 
com seus objetivos. E mais, a mim me preocupa o que poderia significar, dado que 
esta política não atende aos interesses populares, nem atende aos do caráter igualitá
rio esperado das políticas sociais, os rumos de uma política de oposição e de uma 
política alternativa para enfrentar os problemas apontados. Significaria, em outros 
termos, na-o exercer a política como a arte do possível, ou a política como a arte da 
conciliação, a política com arte, no caso da saúde, dessa convivência ambígua entre 
o setor público e o privado; significaria, como alguma vez disse Fernando Henrique 
Cardoso, a política como travessia, travessia no sentido de se lograr, pelo desenvolvi
mento, uma sociedade igualitária e, portanto, democrática, no seu âmbito econômi
co e social. Muito obrigado (Palmas.) 
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O SR. ALOYSIO FERNANDES 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro) -- S. Exa. •o Ministro Jair 
Soares, por compromissos assumidos anteriormente, terá de retirar-se e eu queria 
convidar o Deputado Dario Tavares para acompanhar S. Exa. Lembro a todos os 
participantes que as perguntas poderão ser encaminhadas à Secretaria do Simpósio, 
que se localiza na entrada deste auditório, a qual se encarregará de encaminhá-las 
à Mesa. Queria convidar, também, o Secretário de Saúde do Estado do Rio Grande 
do Norte, para participar da Mesa. Em seguida, dou a palavra ao Prof. Aloysio Fer
nandes, que é um dos debatedores desta manhã". 

O SR. ALOYSIO FERNANDES - Exmo. Sr. Deputado José de Castro 
Coimbra, DD. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara e deste Simpósio; 
Exmos. Srs. compone:ites da Mesa, queremos apresentar, agora, o ponto de vista da 
iniciativa privada e vamos falar em nome da Federação Brasileira de Hospitais, como 
Secretário-Geral que dela somos. Queremos apresentar simplesmente alguns pontos, 
para servirem de início a debates posteriores. Entre os pontos a considerar, quere
mos lembrar, em primeiro lugar, que a saúde é um direito; todos os cidadãos devem 
ter acesso a ela, e essa universalidade constitui-se no seu maior problema. Em saúde, 
devemos procurar, acima de tudo, as soluções eficazes, isto é, as mais abrangentes, 
com os menores custos. A participação do INAMPS nos atendimentos médicos e 
hospitalares é predominante sobre todos os outros compradores de serviço e, nos 
atendimentos médicos e hospitalares aos beneficiários do INAMPS, a participação 
da iniciativa privada é preponderante. O maior erro filosófico do sistema previden
ciário brasileiro está no fato de os contribuintes dos recursos a serem aplicados não 
terem representação e, conseqüentemente, não decidirem sobre aplicação dos re
cursos arrecadas. O maior erro técnico é a falta de continuidade administrativa, 
gerencial e filosófica. A cada mudança de comando, novas diretrizes. Um grupo in
centiva os atendimentos particulares; o outro os restringe. Um grupo incentiva os 
investimentos na rede hospitalar - novas unidades, expansão dos existentes, novos 
equipamentos -, outro grupo é contra os recursos, não lhe importando os prejuízos 
que acarretarão. Alteram-se ordens de serviço, portarias e planos. Alteram-se até os sis
temas de conferência e critérios de pagamentos. Quase sempre, os iniciadores de novas 
idéias e novos planos não continuam nas chefias e não são responsáveis, e muito 
menos responsabilizados pelos erros que cometem, às vezes, catastróficos. Em 
conseqüência, a rede contratada prestadora de serviços assume compromissos, in
veste num setor e, de repente, sente-se sem apoio, sem estímulos, criticada e vilipen
diada, bode expiatório dos erros do sistema. O mais grave disso tudo é que dimi
nuem os atendimentos, cai o padrão de assistência, e o único inocente de todo o 
sistema, o beneficiário, acaba sendo o mais prejudicado. No atual sistema, a Previ-
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dência, como contratante, determina as condições de remuneração dos serviços que 
contrata, pagado quanto quer, o que quer, como quer e quando quer. Ao hospital 
contratado só resta aceitar. Nas empresas prestadoras de serviços, o padrão assisten
cial é proporcional aos recursos e o comportamento da iniciativa privada é, em 
tudo, semelhante ao dos órgãos oficiais. Estes recebem uma verba anual, o orçamen
to, e a ela devem limitar as suas despesas. O hospital particular funciona, hoje, de 
modo absolutamente semelhante. Sua capacidade de atendimento é limitada aos 
leitos que tem, e que, multiplicados receita de cada um deles, darão a receita 
prevista, que é o orçamento do hospital. Assim, os hospitais particulares estão tão 
presos a um orçamento quanto os hospitais oficiais. Os mesmos fatores imprevisí
veis agem nos dois grupos: reajuste de pessoal, aumento de preços de equipamento 
médico, aumento de custo de gêneros, materiais e medicamentos. Com praticamen
te muito menos recursos por leito, os hospitais particulares prestam os mesmos 
serviços, em melhores condições de custos e de resultados. Não paira dúvida de que 
os atendimentos particulares são mais eficazes. Todos os fatos desabonadores do 
desempenho da iniciativa privada encontram seu correspondente nos órgãos gover
namentais. Não se pode perder de vista um fato fundamental: os médicos que traba
lham em hospitais oficiais são, quase sempre, os mesmos que, em outro período, 
vão trabalhar nos hospitais particulares. No atual sistema, o único com deci
sório sobre o paciente é o médico. Ele determina as condições do tratamento, os 
exames que devem ser feitos e quando o paciente terá alta. Ao hosp;tal só cabe 
executar as ordens dadas pelo médico. O custo do tratamento só é determinado 
após a alta do paciente. Se a Previdência detém o controle dos procedimentos do 
contrato leonino, unilateral, detém o poder econômico, por que, então, não acaba 
com as distorções que diz existir? Ou acabar com elas será perder o seu mair impor
tante fator de crítica?! Queremos levantar algumas críticas comumente feitas à 
iniciativa privada que precisam do devido esclarecimento. Fala-se muito que os 
hospitais privados só se instalam em locais providos de recursos econômicos e finan
ceiros. Só se o Brasil que eles conhecem é diferente do nosso. Só se o Anuário Esta
tístico do IBGE, que eles compulsam, tem duas edições diferentes, uma delas nossa 
desconhecida. Os hospitais governamentais estão presentes nas capitais dos estados. 
Se quisermos descobrir o mais belo e majestoso edifício de uma capital nos esta
dos mais pobres do Brasil, poderemos ver que ele, quase sempre, é público e, fre
qüentemente, é um hospital. Mas, no interior, nos locais ermos e distantes, se existe 
um hospital, é muito provável que seja particular. B a iniciativa privada vai pri
meiro. No programa FAS Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-, a maio
ria dos prqjetos, no Estado de São Paulo, foi feita em locais sem recursos, 
nos subúrbios paulistas, onde as condições de saúde são as piores possíveis, freqüen-
temente inferiores àquelas dos hospitais dos estados mais do País. Dizem 
que os hospitais particulares são responsáveis aumento das da Previ-
dência. Ouso dizer e sustentar que a expansão dos serviços só foi 
possível à custa do sacrifício da rede hospitalar privada, 
riores aos seus custos e paulatinamente exaurida nos seus recursos, incapaz se
quer de recompor os equipamentos que tinha há alguns anos. Exaustivos trabalhos 
promovidos pela Federação Brasileira de Hospitais demonstram, sem sombra de dú-
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dos valores de 

e nunca, a não ser agora, a 
sobre que envolvem a sobrevivência da rede 

O do CIP - Conselho Interministerial de 
frustrada tentativa de estabelecer os valores de custos de serviços 
sou, porque os resultados se aumentariam assustadoramente as 

Não se paga o que se deve, paga-se o que se quer e se diz 
pagar. Se a dos estava ruim, com a nova sistemática 

contas criou-se o caos. Elaborou-se um sistema demais 
a realidade brasileira, faJhou de fomia irrecuperável, e durante 

vem sofrendo o que nunca sofreu antes. Criou-se um sis
órgão pagador estabelecer quanto quer aprovar das contas 

calculou os custos dos serviços em base de valore irreais, 
ua.uLauu~ e, em número muito inferior à gama quase 

prestados. Só paga depois que processa e tem verba. 
para o controle dos hospitais, uma conta corrente que só foi 

após 22 meses do início do sistema, e não continha o saldo do na ocas1ao 
de sua Até hqje, esse sistema maldito está em vigor, levando os 
tais brasileiros à maior crise já enfrentada em sua história. O problema da 
eia, no Estado de São Paulo, para as piores críticas à rede priva
da. No entanto, é fácil entender que tudo pode ser somente uma questão de ponto 
de vista. Os da Previdência Social, em São não tinham e não têm 

de atender sequer à pequena da demanda das consultas em am-
bulatórios. As filas eram e nelas os beneficiários passavam a madru
gada, para assegurar seu atendimento. Todos os dias o INPS estava nos O 
Governo criou o Plano de Pronto Atendimento - PPA, contratando os 

em São que foram incentivados a investir em novas instalações 
ambulatoriais, e a contratar novos médicos e novos funcionários. A regra era simples: 

detennina é o paciente. Se ele acha que precisa de atendimento 
o está obrigado a atendê-lo. Em conseqüência, acabaram-se as 

filas, e o INPS sumiu dos Muda o Governo, são apontadas irregularidades 
graves, abusos sem conta, e estão fazendo tudo para acabar com a emergência, em 
São Paulo. Volta e os desse Estado são classificados como desonestos. 
Mas vejamos os fatos numéricos: de cada 100 consultas no próprio, 16 são de emer-
gência; em cada 100 consultas em São 20 são de emergência. 
as emergências não são de São Paulo, mas, lá, 97% delas são feitas nos 
hospitais no Rio de 17% são atendidas pelos hos-
pitais contratados. A do PPA na São Paulo um pronto 
atendimento à inclusive, no índice de mortalidade infan-

baixou de 83 por em 1976, para 72 por mil, em 1977, e para 53 por 
Com a nova limitando os atendimentos, o índice de óbitos 

cresceu dos 63 por em para 78 por em 1979. Estamos inclinados a 
acreditar que esses fatos estão intimamente ligados ao atendimento de 
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que, propiciando um pronto atendimento, recupera mais crianças e diminui os 
óbitos. O saneamento básico executado Governo de São Paulo não ser 
o único responsável, porque a influência do saneamento é lenta, e também porque a 
morbidade continua a mesma, isto é, o número de casos de crianças doentes não 
diminuiu - o que diminuiu foi o número de óbitos. E, no caso, 
coibiram o atendimento e o índice de óbitos subiu novamente, o mesmo saneamen-
to estava presente. Os hospitais particulares têm sido acusados de 
atender mais do que o previsto e de fazerem As previsões 
numéricas dos atendimentos são feitas em face de obtidos ao ano que se 
finda e em função do investimento de recursos que se irá fazer no ano seguinte. Se 
a previsão é desfocada e irrealista, obtêm-se resultados acima do previsto, não 
porque se atendeu mais, mas porque se menos do que o real esperado. Prever 
aumento de despesa em índices inferiores ao aumento de preços só será 
diminuindo-se o número de atendimentos. Vejamos os dados novamente: 
em 1976, previu-se um aumento de 10% nas internações milhões 
para 1976 contra 5 ,2 milhões em 1975. O cálculo da previsão estava, to-
talmente distorcido. Obtiveram-se, no fim de l 6,4 milhões de internações, indi-
cando um aumento real de 24%, nomial e inferior ao dos outros 
índices de crescimento de outros serviços da Previdência. Em 1978, programou-se 
atender 150 milhões de consultas no e realizaram-se 14 7 das os 
próprios da Previdência atenderam 58 milhões contra os 56 milhões programa-

e os contratados 48 milhões contra 48 milhões Na assistência 
9,5 milhões de e realizaram-se 9,9 milhões, 

sendo que, nos foram 349 mil e realizaram-se 588 com um 
acréscimo de 68% acima do previsto, nos contratados, tendo 6,5 milhões e 
realizado com urna variação maior de somente 6,5%, dez vezes menos do 

aumento dos hospitais próprios. O desempenho da iniciativa 
Se estabelecermos comparações numéricas entre os dados pelo 

•~r·~~·"'" INAMPS, vamos verificar que os hospitais contratados têm uma 
menor, atendem mais pacientes, e a percentagem de óbitos é bem 

menor. Nos casos de a de nos contrata
dos, é quase cinco vezes menor. No orçamento do INAMPS para 1979, previa-se um 
custo de internação, para os hospitais próprios, de 28 mil cruzeiros por caso, e para 
os hospitais contratados, de 3,9 mil cruzeiros por caso, 7 vezes menor do que do 
hospital próprio. No período 1977 /79, houve um aumento no custo das 
dos hospitais próprios da ordem de 175% e nos hospitais contratados de 6 7%. 
muito · da qualidade de atendimento, que o padrão é muito melhor nos 
oficiais e eles atendem os casos mais graves. Em 
hospitais-escolas, mas, nos hospitais oficiais, em nem sempre é assim. 
Quanto a atender casos mais graves, os números da distribuição nos portes das cirur
gias desmentem esses fatos. 

O SR. PRESIDENTE José de Castro 
Dr. Aloysio, lembrar que V. Sa. dispõe de 3 minutos e se 
em virtude de serem reservados 15 minutos para cada debatedor. 
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O SR. ALOYSIO FERNANDES - Já estou concluindo. o número 
de cirurgias de grande porte, nos hospitais próprios, constitui nos hospitais 
contratados constitui 20%. V amos dar nossa conclusão: a rede hospitalar privada 
está exangue e vivendo seus últimos extertores. Diariamente aparecem notícias nos 

sobre dificuldades muitas vezes insanáveis, dos Vários 
inclusive fechou-se o mais antigo do Brasil, a 

Santa Casa de Misericórdia de fundada em 1543. Esse soube sobre-
viver mais de 400 anos, vivendo da caridade da comunidade e atendendo a doentes 

digentes, mas não resistiu a 12 anos de Previdência Social, mesmo com doentes 
pagos. Esse dispensa todos os outros. O que o empresário no 
setor Saúde quer é atender os pacientes com o melhor padrão possívei e com uma 

que pagar suas despesas, com alguma sobra para atualizar os 
a evolução da moderna tecnologia hospitalar. Quando 

o desânimo sobre o responsável pelos hospitais; quando os empresários 
querem abandonar o setor; quando até os hospitais beneficentes querem desistir é 
porque o setor está falido. Os hospitais particulares não precisam de mas 
sim de Eles estão mais doentes do que os próprios pacientes. Salvem os hos-

brasileiros antes que eles morram! Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. CARLOS GENTILE DE MELLO 
De batedor 

O SR. DEPUTADO JOSE DE CASTRO COIMBRA (Presidente da Comissão 
de Saúde) - Quero neste momento, passar a palavra ao Dr. Carlyle ... perdão; ao 
Dr. Carlos Gentile de Mello. que é de batedor. 

O SR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Como o meu nome foi trocado na 
hora da apresentação, de dizer que eu me chamo Carlos Gentile de Mello, 
sou Conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro -

eleito em agosto de 1978, ainda não empossado em virtude de ato arbi
trário do Conselho Federal de Medicina. prolongadas.) Sr. peço 
a V. Exa. que desconte do meu o período das palmas. (Risos.) O ato arbitrá
rio do CFM foi considerado pelo Procurador da República José Eustáquio Cardoso 
como medida injusta, desacertada e e o Juiz federal Ney Magno Valadares 
foi mais longe. classificando-o como carente de seriedade e com objetivo protela tório. 
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Sou, também, vice-Presidente eleito da Associação Médica Brasileira, em eleição 
cujos resultados são públicos e notórios, mas que estão sendo alterados através de 
revisões e impugnações, de tal maneira que, só em São Paulo, foram anulados três 
mil votos, reduzindo a vitória da oposição em mais de 700 votos. Estava desanima
do, mas as minhas esperanças se renovaram depois que li no Jornal do Brasil a crô
nica de Wilson Figueiredo insinuando que o Ministro da Comunicação Social, Said 
Fahrat, dará início, brevemente, a uma campanha que tem por finalidade anunciar 
o seguinte: "Todos os que forem candidatos serão votados; todo que for elei
to será empossado; quem for empossado cumprirá todo o mandato". E concluirá, 
inspirado na figura tradicional do Dr. dizendo: "Vote que o João garante". 

Sr. Presidente, o programa para esta primeira sessão do 
sio é a conferência do Prof. Roberto Santos, que ouvi com atenção, ver-
sando sobre "A Saúde no contexto do desenvolvimento social e econômico" 
seguida de debates. Não obstante, o debatedor que me Dr. Aloysi~ 
Fernandes, usando as prerrogativas de liberdade que prevalecem nesta Casa, resolveu 
fazer, ele próprio, uma conferência sobre os problemas dos hospitais particulares. 
Como não sou "debatedro" do debatedor, mas debatedor do que disse o conferen-
cista, Prof. Roberto Santos, três pequenas pondera-
ções. Primeira: o comecou dizen-
do: Previdência Social paga aos o que quer, quer, , quer 
e como quer". Esqueceu ou de propósito deixou de citar o autor dessa enun-
ciada, há mais de um ano pelo presidente da Associação Médica do Rio Grande do 
Sul, Harri Valdir Graeff, atual presidente do INAMPS. comparar os hos
pitais próprios da Previdência Social com essas casas de saúde da rede privada é 
colocar, no mesmo saco, alhos e bugalhos. Por exemplo: nos 
atividades cirúrgicas registram um coeficiente de mortalidade 
cifra encontradiça em todos os hospitais de bom de os do mun
do. Enquanto isso, nos hospitais de rede contratada do INAMPS, a taxa de mortali
dade da clínica cirúrgica é de 0,85%, coincidentemente rigual, exatamente igual à 
taxa de mortalidade de um conjunto de 2 milhões e 300-rnil intervenções cirúrgicas 
consideradas desnecessárias, em estudo realizado por- comitê -técnico do -
nos Estados Unidos da América. Terceira: o representante da Federação 
Brasileira de Hospitais falou e insistiu no sacrifício dos donos dos hospitais privados 
corno decorrência do tratamento dado pela Previdência Social. Confesso que, quan
do o Presidente João Baptista Figueiredo, certa feira, recentemente, ficou na dúvida 
entre os Ministros Mário Henrique Simonsen e Antônio Delfim Netto, tive vontade 
de sugerir que escolhesse para os ministérios do Planejamento e da empre-
sários hospitalares, os únicos, neste País, conseguem a olhos 
com prejuízos permanentes. (Risos. 

Sr. Presidente, lastimo que não esteja presente, nesta o represen-
tante dos trabalhadores, Luís Inácio da Silva. Alguns jornais do Rio de Janeiro cri
ticaram a sua presença neste Simpósio. Devo dizer que estou de acordo com o repre
sentante da Federação Brasileira de Hospitais quando diz que todos os envolvidos 
no problema da saúde devei:n Acho que os trabalhadores não só devem 
participar deste debate um movimento, no sentido de restabe-
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lecer o sistema de participação do trabalhador na da Social (Pal-
mas.) Foi um modelo instituído em 1923, pela lei Chaves e que foi revogado 
no mês histórico de maio de 1964. E para que não se possa pensar que se trata de al-
guma idéia exótica, ler em pequeno trecho de recente manifesto divul-
gado "Consideram os empresários deste País sua preo-

maior harmonizar o crescimento econômico e o bem-estar social. Para 
atingir essa defendem um sistema de vida fundado nas liberdades in
dividuais, na livre iniciativa, no direito de propriedade, na justa do tra
balho, na dos cidadãos e na participação de todos no encaminha
mento das decisões". Lula deveria ler com atenção esse trecho do manifesto dos 
empresários. 

Sr. a respeito da conferência do Prof. Roberto Santos há pou-
co o que se dizer. Acheio-o, apenas, extremamente otimista, disse que 
"não há muito o que discutir". Não concordo. Há muito o que discutir. Por exem
plo, todos sabem que está-se realizando em Brasília um congresso de pediatria, 
com mais de 3 .000 participantes. Pois bem; o presidente desse congresso declarou 
à que "somente uma ação governamental, distribuindo alimentos ou 
facilitando sua compra por preços mais baixos, poderá resolver os de saú
de no porque quem come não fica doente". Em data recente, a '""'""''ª'"''~"'u'v 
Mundial de Saúde publicou documento, transcrito no último número do Boletim 
Epidemiológico da Fundação SESP que diz: "O da desnutrição é, com 
efeito, muito complexo e seus aspectos sociais são muito mais numerosos do que 
seus aspectos médicos. Por extensão, a única solução é um desenvolvimento só
cio-econômico racional que elimine as causas básicas da desnutrição: a pobreza, a 
ignorância e as condições de insalubridade ambiental em que, todavia, vivem exten-
sos setores da população dos em desenvolvimento". 

O Prof. Roberto Santos, com muita propriedade, diz que pro-
grama que envolvesse as classes favorecidas, justamente que de-
sencadearam a pronta e resposta aos estímulos da área econômica, pouco 
ou nenhum efeito teria sobre os indicadores de saúde". De fato, a saúde como todos 
os demais setores da área social deve ter por objetivo atenuar as imperfeições, as 
distorções, deconentes das atividades desenvolvidas na área econômica. Um exem
plo: a doença de Chagas nunca foi preocupação prioritária do Ministério da Saúde. 
O Dario Tavares, membro da Comissão de Saúde, ex-Secretário de Saúde 
do de Minas Gerais, certa feita, disse que o combate à doença de Chagas 
depende muito mais do BNH do que o BHC. É evidente que, nessa altura dos acon
tecimentos, torna-se indispensável verificar como está atuando o Banco Nacional de 
Habitação, para evitar que ocorra o que foi comprovado em pesquisa realizada no 
Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas, em que se verificou que os coeficien
tes de desnutrição infantil são muito mais elevados nos cof!juntos habitacionais 
construídos pelo BNH do que nas próprias favelas de origem dessa população. Os 
recursos destinados à compra de alimentos são canalizados para paga1nento do 
empréstimo dando aos versos de Chico de Holanda, que 
dizem: "um mês come e no outro paga a prestação". Não obstante, a moradia é 

básica para o combate à doença de Chagas. E como muito bem ensina 
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Sérgio Arouca, o atual sistema de 
tes dessas zonas não constroem casas em terrenos que não são de sua 
limitando-se a morar em taperas e cafuas. Agora, de está na 
imprensa, no nos congressos médicos. Por está ameaçando as 
camadas sensíveis da população, através dos doadores de 
tes do interior. O Ministério da Saúde, por isso mesmo, 
Nacional de Hemoterapia, desde que fique ressalvado o 
de sangue do setor privado. Em outras o assunto não será solucionado. Na 
esquistossomose o problema também é menos médico do que social e econômico, 
dependendo, por igual, de de mas, menos, tivemos um 
avanço: a doença ganhou um nome novo - xistose -, muito mais fácil de falar. 

Outro exemplo que a do Prof. Rober-
to Santos foi a meningite meningocócica em São Paulo. em 1971 e durou 
alguns anos, assolando as da cidade. Nessa a Censura 
federal proibia terminantemente a da 
jornal, revista ou televisão. Até que a doença o 
o bem-estar das camadas sensíveis da população. Foi, então, a 
cócica reconhecida, publicada, o foi foi 

de imunização e a foi 
O Prof. Roberto Santos tem razão. O F AS ao De-

senvolvimento Social deveria atenuar as Não obstante 
o FAS, na sua programaçãofna área da 74% dos seus recursos e 
financiamentos do setor privado. E mais: 75% desses recursos foram destinados à 
construção de leitos hospitalares, a tem sido a assistência ambu
latorial. Mais da metade do total dos financiamentos foi distribuída na 
Sudeste, ficando o Nordeste com, apenas, 16%. 

O Prof. Roberto Santos por que os indicadores de 
ainda se mostram decepcíonantes. Em responde a essa 

mando que o crescisnento do Produto Nacional Bruto será insuficiente para 
promover a melhoria dos indicadores de se esse crescimento não se der de 
tal forma que a renda familiar da maioria da população não a aquisição 
regular de bens e serviços indispensáveis à sobrevivência. Então o é, real-
mente, a redistribuição da renda. 

O Prof. Roberto Santos fala e insiste na assistência saúde. E'. 
pena que tenha-se retirado desta sessão o Ministro da rn~v1,ae1nc1a, 
Soares, mas não será por isso que vou deixar de fazer a 
na Câmara dos Deputados, no dia 9 de março de 1979. 
primária "constitui a porta de entrada do sistema de 
Ünua e permanente; é racional porque obedece a 
a pessoa humana". Ora, todo programa de saúde 
levar em consideração a humana. Nada o 
te do Ministério da prossegue privilegiando os 
vado e, poderíamos dizer de uma maneira que 
possa, eventualmente, melhorar a saúde da ..,v..,urn~,..,v 
crises nos hospitais de ensino. 
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Uma análise da atuação da assistência médica da Previdência Social revela 
que se pretende resolver as questões de maneira superficial e sintomática. Está-se ne
cessitando de técnicos radicais, isto é, que examinem os problemas pela raiz do 

Agora mesmo está sendo realizado um inquérito, através da Polícia 
Federal, para apurar que estariam ocorrendo numa policlínka ou 
em várias policlínicas, em Alegre. O que deveria ser feito é, além disso se exami-

as causas de fenômeno, para que não se pense que os médicos 
hospitalares podem e devem ser apontados como corruptos. Não 

são os empresários, não são os médicos, não são as cooperativas, não são os grupos 
médicos que devem ser investigados nem devem ser apontados como corruptos. 
O processo, o modelo é que é comprovadamente corruptor. 

O Prof. Roberto Santos declara, com oportunidade, que "mantendo-se 
inalterados os demais fatores", ou seja, dentro da metodologia que os economistas 
chamam de coeteris paribus, devemos ter, primeiro, uma atitude de humildade, 
reconhecendo que os programas de proteção e recuperação da saúde constituem, 
apenas, um dos instrumentos de que a sociedade lança mão para melhorar o nível 
de saúde da mas, que tenhamos a consciência e a humildade para reco
nhecer que a elevação dos níveis de saúde depende muito mais dos fatores sociais, 
econômicos e políticos. Enquanto isso, urge organizar o setor-Saúde de tal forma que o 
seu funcionamento não dependa de permanente ação policial. Devemos criar um 
modelo que não crie condições para todos os tipos e formas de distorções, aberra
ções e corrupção. Obrigado. (Palmas prolongadas.) 
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INTERPELAÇÕES FORMULADAS: 

- Sr. Walter Wanderley Amoras 
- Sr. José Carlos Medeiros 
- Sr. José Cavalheiro 
- Um membro do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul 
- Sr. Ferreira Machado Newton 
- Sr. Cícero Aurélio 
- Sr. José Paiva 
- Sr. Germano Neto 
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O SR. WALTER WANDERLEY AMORAS 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - Esta Presi
dência lamenta a ausência daquele que seria o quarto debatedor, mas dele rece
bemos a justificativa: ficou retido em Salvador, por problema de falta de avião. 
Vamos passar à última fase, que é a de indagações dos presentes ao conferencista 
e aos de batedores. Eu já informei, mas gostaria de reiterar que as perguntas pode
rão ser encaminhadas à Secretaria do Sim_pósio, que está funcionando na entrada 
deste auditório. Passando as peguntas aos destinatários, peço-lhes que as leiam, 
mencionando o nome do autor, para, em seguida, responderem. A primeira per
gunta é dirigida ao Prof. Roberto Santos, a quem eu passo a palavra, neste mo
mento. 

O SR. ROBERTO SANTOS - A pergunta é de Walter Wanderley Amoras, 
da Secretaria de Saúde de Rondônia. Está assim redigida: "Rondônia, desde 1974, 
vem sofrendo de inchaço migratório: 1970, 111 mil habitantes, dados do IBGE; 
1980, 800 mil habitantes, SUCAM. São verdadeiras massas expulsas da área rural 
dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, para o desenvolvimento 
das ações de saúde, como medicina de mercado. 

Logo, o paciente é a mercadoria, através das corrutoras unidades de serviço. 
Como vê o Prof. Roberto Santos o destino desses imigrantes, todos do grupo 
de baixa renda, ou até sem renda nenhuma?" A pergunta é oportuna por trazer 
aqui à discussão a questão das migrações internas, que representam um dos gran
des problemas com repercussão em todas as áreas sociais. De um lado, está aqui 
colocada a questã'o do deslocamento de grandes massas dentro do País, em busca 
de novas áreas de desbravamento. Há outra situação pouco diversa desta, que é a 
dos que migram da cidade para o campo, em números realmente elevadíssimos. A · 
preocupação do membro deste Simpósio que me encaminhou a pergunta, eviden
temente, é de como organizar a assistência para os que emigram em grande número, 
em tão pouco tempo. É claro que não se trata de uma situação especial, porque, 
mesmo entre as populações organizadas há mais tempo e com maior lentidão, 
há situações de escassez de assistência análogas a esta. O problema, ainda aqui, é 
o de procurar estabelecer prioridades, de tal modo que as questões mais freqüentes 
sejam atendidas com a rapidez devida, e fiquem relegadas para o devido plano de 
prioridades aquelas que passam atrair mecanismos de pressão, embora mais fortes. 
Em populações como estas é evidente que os problemas de saneamento são os mais 
urgentes. Uma comunidade ou comunidades que se organizam, com uma rapidez 
destas, terão de ver atendidos os problemas de abastecimento d'água em primeiro 
lugar, sendo esta uma carên~ia que está presente também em comunidades que estão 
formadas há muito mais tempo. Os problemas de nutrição atingem - uma vez que 
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se trata de populações de baixa renda, como está aqui mencionado - parcelas 
muito grandes, faixas muito grandes, grupos que são particularmente vulneráveis, 
dentro dessas mesmas faixas dos que migram pelas motivações aqui citadas, e terão 
também de ser atendidos. A questão que vem citada expressamente, a da assistência 
médica, é, portanto, apenas uma das questões a considerar. Estamos, no caso, 
ocupados com o problema genérico da saúde. E, com a presença de grande número 
de profissionais da saúde, nunca é demais insistir em que esses problemas de assis
tência médica não são os únicos e, muitas vezes, não chegam a ser os primeiros que 
é necessário atender, diante de populações como as que foram objeto desta pergun
ta. Nós, profissionais da saúde, pela nossa tradição, somos, muitas vezes, condicio
nados a dar uma ênfase muito especial à questão da assistência médica, que, sem 
dúvida, tem uma importância imensa. Não estou, com isso, reduzindo sua impor
tância; mas acho que, tendo em vista situações de fato nas regiões pobres de um 
país como o nosso, é essencial dar ênfase aos outros aspectos da saúde que atingem 
muito mais profundamente as populações de baixa renda do que mesmo os proble
mas de assistência médica. Quando eu vejo ênfase muito grande dada aos proble
mas de assistência médica, de um lado, identifico a origem de quem adota este 
enfoque: provém de regiões mais ricas; ou, de outro lado, a distorção, que vem de 
gerações passadas, é devida à falta de atenção que não é atribuída aos outros, 
que importam ainda mais para a saúde. No que diz respeito à migração para as ci
dades, há um aspecto que também importa considerar: é que a saúde está presente 
como um fator muito intenso e, às vezes, até predominante, na motivação daqueles 
que saem do meio rural e se destinam ao meio urbano. A grande escassez de meios 
para atendimento aos problemas de saúde, no meio rural, se situa entre os fatores 
que mais intensamente condicionam esta migração, a ponto de passar a gerar 
iinensas dificuldades sob todos os aspectos, para a condução dos interesses do 
País. A interiorização dessas ações de saúde e de saneamento é, portanto, um dos 
assuntos a merecer a mais especial atenção das nossas lideranças políticas, sociais 
e profissionais. É verdade que há, neste sentido, um esforço recente e louvável, mas, 
dada a dimensão do problema, está ainda muito aquém daquilo que é essencial e 
inadiável. A migração para as cidades não é um problema brasileiro, apenas; é um 
problema mundial. Mas, nem pelo fato de ser um problema mundial, deve levar 
ao conformismo e à passividade. Nas condições brasileiras, há mecanismos vários e 
eficazes, pelos quais ela pode ser atenuada. E, dentre esses mecanismos, segura
mente se inclui o da melhor atenção ao saneamento e à saúde, entre as populações 
que acabam por migrar, gerando problemas novos de acúmulo em torno das gran
des metrópoles e mesmo das cidades de médio porte. 
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O SR. JOSÉ CARLOS MEDEIROS PEREIRA 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - A segunda per
gunta foi dirigida ao Dr. Hésio Cordeiro, a quem eu passo a palavra, neste momento, 
apenas lembrando que já existem 10 perguntas, e solicitando, então, dos Srs. de ba
tedores, dentro do possível, que sintetizem as respostas. 

O SR. HÉSIO CORDEIRO - A pergunta do Professor José Carlos Medeiros 
diz respeitb aos encargos trabalhistas das empresas. Vou ler a pergunta que é mais 
ou menos complexa. "Desde que os encargos trabalhistas das empresas punem, de 
certa forma, aquelas que usam tecnologia de trabalho intensivo, beneficiando, ao 
contrário, aquelas que utilizam capital intensivo, não seria de todo conveniente a 
alteração da legislação pertinente, de modo a que eles fossem pagos segundo o valor 
adicionado à mercadoria, estimulando deste modo o uso maior de mão-de-obra, e 
não de capital como ocorre atualmente? Acredito que o encargo social incindindo 
sobre o lucro do empresário e não sobre a folha de pagamento realmente estimularia 
a aplicação, o desenvolvimento de uma tecnologia mais simplificada e, portanto, 
uma oferta maior de emprego". Na realidade, eu estaria de acordo com a sugestão 
do Prof. José Carlos, mas não deixaria de enfatizar que, de qualquer maneira, 
ainda que se modifique o sistema e que se incidam os encargos sociais sobre os 
lucros das empresas, e n<To sobre a folha de pagamentos, realmente o que estaria em 
questão seria a forma e a política de aplicação desses recursos. Transferir simples
mente o mecanismo dos encargos sociais, incidindo sobre o lucro da empresa •sem 
alterar a política da aplicação, que é uma política que privilegia o setor privado 
lucrativo na questão em atenção da saúde, creio que pouca alteração daria sob o 
ponto de vista de beneficiado da Previdência Social. 

O SR. JOSÉ CAVALHEIRO 
ln terpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - A terceira per
gunta é dirigida ao Dr. Aloysio Fernandes, a quem passo a palavra. 
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O SR. ALOYSIO FERNANDES - A pergunta do Prof. José Cavalheiro, 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, indaga: "A visão que o debatedor re
vela com relação ao tema em debate parece simplista demais; a contradição entre o 
público e o privado parece irrelevante face às tendências atuais do modelo econômi
co, definidas pelo Prof. Hésio Cordeiro como tercialização da economia. Pergun
to: como se posiciona o representante da Federação Brasileira dos Hospitais face a 
esta evidente distorção dos objetivos sociais da rede de serviço de saúde?" A respos
ta é simples: quando ele disse que a nossa posição era simplista demais eu lhe agra
deço, porque a nossa intenção foi exatamente esta - tornar de maneira bem simples 
a posição da Federação Brasileira dos Hospitais em relação ao momento da saú
de atual. Achar que há uma distorção do objetivo social dos hospitais, simples
JUente, a minha resposta é não. Não concordo, de jeito nenhum. Não achamos que 
há distorção. O hospital é um bem social. E é hoje reconhecido em todo o mundo 
como um centro de trabalho da Medicina moderna. O sentido mais importante dele 
é atender pacientes. Se está atendendo pacientes, ele está cumprindo o seu objetivo 
social. O que se está discutindo aqui, e se pode discutir, é se o seu atendimento é 
mais eficaz, isto é, se é de melhor padrão, e a custos menores~ ou não. Acreditamos 
que tenhamos apresentado fatos que levam a demonstrar que eles são tão eficazes 
como nós procuramos demonstrar. A única coisa que queremos dizer é que preo
cupa muito, muito mesmo, quando se fala em hospitais com a posição dos hospitais 
de grande sucesso. A posição da Federação é exatamente a oposta. Nós não estamos 
com os hospitais que apregoam sucesso, só porque eles resolvem seus problemas sozi
nhos. Estamos preocupados justamente com os hospitais que não têm sucesso. Esta
mos preocupados com os hospitais que estão fechando, por qualquer tipo de incapaci
dade, inclusive gerencial, porque, desde que ele se fecha, alguém tem que substituir 
este órgão prestador de serviços na comunidade a que ele até então servia. De 
maneira que este é um fato muito importante que nós devemos ter sempre em men
te. A Federação não está preocupada com os hospitais que têm sucesso. Está preo
cupada com os hospitais que estão falindo, exatamente isto. 

MEMBRO DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - Antes de passar 
a palavra ao Dr. Carlos Gentile de Mello, a quem é dirigida a próxima pergunta, 
eu queria lembrar a todos que estão presentes que os nossos trabalhos terão conti
nuidade às 15 horas, em 3 subtemas. O subtema "Recursos Humanos" será no 
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Auditório Nereu Ramos; o subtema "Hierarquização" na Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio; e o subtema "Privatização e Estatização", na Comissão de Mi
nas e Energia. Todos esses locais estão situados no Anexo 2 da Câmara dos Depu
tados. 

Concedo a palavra ao Dr. Carlos Gentile de Mello. 

O SR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Obrigado. Tenho de responder a 
uma pergunta que, na verdade são três ou quatro, com uma dificuldade adicional: o 
autor não precisava declarar sua condição de médico, pois a letra é ilegível. Vou 
tentar bancar o farmacêutico. Pergunta: "Gostaria que apresentasse estatística mos
trando que a Santa Casa de Santos está falida perante a Previdência Social e se os 
hospitais particulares vão bem com os prejuízos". Resposta: não conheço o proble
ma da Santa Casa de Santos. Não posso opinar levianamente. Nesta oportunidade, 
como nos meus artigos da Folha de S. Paulo, somente analiso as questões com do
cumentos. Segunda pergunta: "Sempre foi mais fácil em todos os tipos de atividade 
fiscalizar a qualidade das cirur~as, inclusive suas indicações, do que fiscalizar o tra
balho dos empregados estatais." Resposta: Se o autor da pergunta, que é da Direto
ria do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, descobriu uma maneira eficaz 
de comprovar, controlar e provar a autenticidade das indicações cirúrgicas, aqui, na 
Itália, na França, nos Estados Unidos impõe-se a imediata publicação dessa meto
dologia e, não menos imediatamente, candidatar-se o seu autor ao Prêmio Nobel de 
Medicina. Estudo o assunto há mais de vinte anos e nunca soube da existência desse 
método. Outra pergunta: "Sabe V. Sa. que inclusive na Ucrânia, onde o trigo era 
muito exuberante na fase da iniciativa privada, atualmente está com uma produtivi
dade igual à nossa, com as condições sobre o clima cada vez piores?". Resposta: 
Meu assunto é saúde, somente saúde e nada mais do que saúde. Não entendo de 
trigo. Não moro no Rio Grande do Sul. Moro no Leblon. (Palmas.) Última pergunta: 
"Gostaria de dizer o que vai fazer, qual o seu plano de ação para que os médicos 
não façam cirurgias desnecessárias na área de ação do Conselho Regional de Medici
na e d1 Associação Médica !Jrasileira?". Resposta: A AMB representa um setor espe
cífico da classe médica e a sua atua_ção tem limites gritantes. O mesmo ocorre, em 
termos de limitações, com Ó Conselho Regional de Medicina. 

O SR. FERREIRA MACHADO NEWTON 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - Passo a palavra 
ao Prof. Roberto Santos, a quem se destina a próxima pergunta. 
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O SR. ROBERTO SANTOS A pergunta do Sr. Ferreira Machado Newton, 
do Distrito Federal, é longa: "Quando se nota o aumento da agressividade e violên
cia no mundo inteiro, não é justo que se pense em uma doença universal atacando a 
humanidade? Não seria a agressividade e a violência sintoma de carências nutritivas 
das plantas e animais, carências que se refletiram nos organismos humanos consu
midores últimos dessas fontes de nutrição, gerando população carente em vários 
elementos que, extraídos do solo, são despejados pelas cidades nos mares? O apro
veitamento do material de esgotos através de tratamento adequado e devido, para o 
campo, não seria um meio de evitar que a terra empobrecesse, tornando-a apta a 
voltar a produzir alimentos sempre cÓm o mesmo valor nutritivo, os quais iriam 
corrigir e evitar a doença de carências, que tem gerado agressividade e violência?" 

Na verdade, são vários os assuntos que justificarjam, creio, novos encontros 
e novas conferências: o problema da agressividade no mundo de hoje, o problema 
das carências nutritivas de plantas e animais, o problema do tratamento da terra 
com material nutritivo, e assim por diante. Como não poderia cobrir o assunto 
todo, eu vou apenas lembrar uma frase famosa de um economista contemporâneo 
que tem grande experiência com a economia de países subdesenvolvidos, frase esta 
que é evidentemente uma maneira forçada, um pouco exagerada, de dizer as coisas, 
o que muitas vezes é válido para chamar a atenção para problemas importantes. 
Diz esse economista que "os famintos não se rebelam; os famintos morrem de 
fome". Desta forma, a depender do grau de carência, pode nem haver condição 
para a agressividade, para a rebeldia. Em outros casos, quando a carência é menos 
intensa, é provável que surjam mecanismos de ordem fisiológica e social, como os 
que o indagador sugere. Não quero estender-me mais, porque creio que iríamos mui
to além do tempo disponível para este debate. 

O SR. CÍCERO AURÉLIO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - A próxima in
dagação é dirigida ao Dr. Aloysio Fernandes, a quem passo a palavra. 

O SR. ALOYSIO FERNANDES - A pergunta é do Dr. Cícero Aurélio, de 
São Paulo: "Como explicar que os hospitais sobrevivam apesar dos poucos recur
sos? Tem V. Sa. exemplos de hospitais que estejam em insolvência ou próximo a 
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ela?" É evidente que, se fôssemos relatar aqui a lista de todos os hospitais que estão 
em dificuldades financeiras, não sairíamos daqui nem amanhã. A Federação apre
sentou um documento o ano passado às altas autoridades da Nação, de nível exe
cutivo superior, apontando todos os hospitais que estavam em iminente crise finan
ceira, isto é, com títulos protestados no cartório, sem possibilidade de pagá-los. 
Então, cabe a pergunta que foi feita a nós: "Como explicar que os hospitais sobre
vivam ainda, apesar dessa situação? Como explicar que esses hospitais, que há um 
ano estavam em situação desesperadora, continuem ainda prestando seus serviços?" 
Realmente, esta é uma pergunta que fizemos a nós mesmos e fomos indagar por que 
isto estava ocorrendo. Não chegamos evidentemente à verdade, mas queremos trans
mitir aos senhores a nossa experiência. Toda empresa prestadora de serviços tem 
uma capacidade imensa de limitar os seus custos. O que se discute é até quando é 
moral e aceitável limitar esses custos, com prejuízo do padrão de assistência para 
uma empresa que tem um eminente papel social. Aí realmente está todo o nó gór
dio da questão, é aí realmente que está toda a ação da Federação Brasileira de Hos
pitais. Ela vem lutando há tanto tempo, porque sempre achou que não pode aceitar 
a diminuição dos custos de prestação de serviços, que, automaticamente, diminui 
o padrão de assistência. Por isso é que ela vem lutando há tanto tempo. Mas os hos
pitais se adaptam a essa situação que podemos resumir dizendo: os hospitais estão 
sobrevivendo hoje graças à benevolência e à compreensão dos seus fornecedores, 
para os quais esses hospitais estão em débito. Se hoje os fornecedores de material, 
de equipamentos, credores de títulos já vencidos colocassem todos esses títulos de 
repente em protesto, teríamos a débacle de, pelo menos, 90% da rede hospitalar 
brasileira. Se essa situação ntro é grave, não sabemos o que seja ser grave. Essa situa
ção é gravíssima, essa situação tem prioridade sobre todas as outras, porque a rede 
hospitalar falida não será benefício para ninguém. Não interessa qual a posição que 
tenha, não interesse mesmo para a estatização receber uma rede totalmente falida. 
A segunda pergunta são exemplos. Fiz uma coletânea de artigos de jornais que apa
receram nos últimos tempos sobre crise de hospitais. Vou lembrar simplesmente 
algumas delas. "Em Araçatuba, São Paulo, um hospital fecha e se transforma em 
hotel." "A Santa Casa de Taubaté, após 104 anos de atividades, cerra as suas por
tas". "O Hospital Santa Casa de São José dos Campos, ntro agüentando a demanda 
conseqüente ao fechamento da de Taubaté, também fecha as suas portas."; "Crise 
nas Santas Casas de todo o Estado de São Paulo: Marília, Araçatuba, São José 
do Rio Preto, Barretos, Monte Aprazível". Estamos falando acerca do Estado que 
conhecemos. Nas reuniões da Federação, cada presidente de órgão federado apre
senta a situação de seus estados, traduzindo um quadro dos mais negros possíveis. 
Então, este é o ponto. A Federação, assim quase como um desmancha-prazeres, numa 
reunião extremamente cordial onde se discutem assuntos leves e filosóficos sobre 
sistema de saúde, traz um assunto tão triste, porque tem que aproveitar a genero
sidade do Deputado Coimbra de nos ter convidado, para transmitir a um público 
altamente seleto e a representantes dos problemas de saúde no Brasil essa situação 
angustiante dos hospitais. Por isso, peço desculpas a tantos, embora, infelizmente, 
esta seja a realidade e não podemos deixar de transmiti-la. 

57 



O SR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Não quero contestar o represen
tante da Federação Brasileira de Hospitais. Lembro, apenas, que ele leu uma longa 
relação de hospitais de Santa Casa em crise. Sempre Santa Casa. Não citou em
presas hospitalares privadas. Desejo contestar, isto sim, quando o representante da 
FBH disse que a pauta dos nossos trabalhos era constituída de assuntos leves. 
Não são! São assuntos pesados e de toda profundidade, qual seja a análise da saúde 
dentro do contexto sócio-econômico. 

O SR. ALOYSIO FERNANDES - Agora o debate está começando a 
esquentar. Eu não disse que o assunto era leve; referi-me à maneira pela qual o assunto 
foi tratado. Só isso. Os "hospitais fechados" - provavelmente, o Sr. Gentile não 
prestou bem atenção ao que mencionei. O que eu disse, primeiro foi que um hospi
tal se transformou em hotel. Evidentemente, não foi a Santa Casa. Infelizmente, esta é 
a realidade. O mais grave está exatamente nisso. São os hospitais particulares benefi
centes, com finalidades não lucrativas. o oue estão fechando antes dos outros; pro
vavelmente pela sua incapacidade gerencial de se adaptarem à situação, já que os 
governos estaduais injetam recursos nesses hospitais. Talvez seja a defesa violenta 
de eles não quererem acomodar-se a uma situação adaptável, sob todos os aspec
tos. Mas isso, evidentemente, não é assunto do nosso debate. 

O SR. JOSÉ PAIVA 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - Concedo a 
palavra ao Dr. Hésio Cordeiro, a quem é dirigida a pergunta seguinte. 

O SR. HÉSIO CORDEIRO - Do Professor José Paiva, do Departamento de 
Medicina Preventiva e Social da UFMG: "A multiplicação do PIB per capita, obser
vada nos últimos anos, acompanhando-se da deterioração .de alguns indicadores de 
saúde, como a mortalidade infantil, não tem provocado certa defasagem que está 
a evidenciar a falência da política e do sistema de saúde do País? Em caso de respos
ta afirmativa, quais as mudanças substanciais que o Senhor propõe?" Na realidade, 
a resposta a essa pergunta quase dá outro simpósio. Creio que, antes de tudo, a dete
rioração do nível de saúde reflete a forma heterogênea e desigual em que se deu o cha
mado "desenvolvimento econômico do País". Antes de tudo, reflete o desequfübrio 
regional e social da distribuição dos frutos do desenvolvimento. É claro que também 
evidencia a falência do sistema de saúde na medida que esse sistema está centra-
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do na assistência médico-hospitalar curativa. Creio que, ao contrário do Dr. Aloysio 
Fernandes, os atendimentos de emergência não são eficazes em reduzir a mortali
dade infantil. Um trabalho bastante conhecido do Prof. Válter Lezere, em São 
Paulo, mostrou com muita clareza a correlação entre mortalidade infantil e a queda 
do salário real brasileiro nos anos do "milagre econômico", reclamando posterior
mente a ampliação e a melhora dos serviços básicos de saneamento da área 
metropolitana de Sa:o Paulo, de tal forma que significa a falência do sistema. Seriam 
modificações substantivas no plano da economia e das políticas sociais, particular
mente dirigidas a redistribuir os frutos desse crescimento e a fazer com que as polí
ticas sociais realmente sejam sociais, e não objeto do lucro. 

O SR. JOÃO GERMANO NETO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José de Castro Coimbra) - Passo a palavra 
ao Prof. Roberto Santos, a quem é dirigida a próxima pergunta. 

O SR. ROBERTO SANTOS - A pergunta é do Dr. João Germano Neto, 
médico sanitarista: "O que foi feito no Brasil, comi) um todo, e na Bahia, em 
particular, em termos de - não está muito claro, mas deve ser - aplicação, ou pala
vra equivalente, da .Lei nQ 6.229, de 1975, que criou o Sistema Nacional de Saú
de?" Em relação à primeira parte da pergunta, referente ao Brasil, como um todo, 
não tenho, na verdade, nenhum depoimento a prestar. Entretanto, quanto ao esfor
ço que foi feito na Bahia nesse sentido, quero fazer duas referências: uma delas diz 
respeito a uma experiência numa região administrativa de saúde, cuja sede é acida
de de Itapetinga, na zona pecuária do interior da Bahia, pelo Dr. Ubaldo Dantas, 
hoje membro desta Comissão, e seu substituto na Secretaria, quando o Dr. Ubaldo 
Dantas se desincompatibilizou do cargo para se candidatar à Câmara Federal; ele 
e o Dr. José Alberto Hermógenes, ambos conduziram uma experiência que con
sideramos da mais alta importância para testar o que havia de essencial nas idéias 
ou nos princípios que nortearam esta lei. Nessa experiência houve a integração de 
todas as unidades de saúde nos níveis primário e secundário; ali não houve ne
nhuma unidade do nível terciário - qualquer que fosse a vinculação administra· 
tiva, visando ao maior rendimento, à máxima produtividade que se pudesse obter 
dentro da coordenação dos trabalhos de todos esses órgãos, destinados à preserva
ção, à promoção e à restauração da saúde. Essa experiência foi objeto de relatórios, 
que estarão disponíveis ao encaminhador desta pergunta, como a outros membros 
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presentes neste Simpósio. Os Drs. Ubaldo Dantas e José Alberto Hermógenes segu
ramente terão toda a satisfação em providenciar esse relatório aos interessados. 
Devo dizer que, embora fosse uma experiência que não teve à duração neces
sária para a sedimentação de um mecanismo tão complexo como esse, que cor
responde, ainda que de forma geograficamente limitada, à aplicação dos princípios 
da lei, posso adiantar que esses resultados iniciais foram muito promissores e deve
rão assegurar a reprodução do que ali se fez, no tempo e no espaço, em outras re
giões do País. Além dessa experiência em profundidade, embora geograficamente 
limitada, quero também repetir aqui uma referência durante a palestra inicial acer
ca da integração muito intensa que foi alcançada na Bahia, no quadriênio 1975/79, 
entre os órgãos da rede estadual de saúde e a Previdência Social. Embora não tives
se a profundidade e a abrangência da experiência de Itapetinga, esta integração dos 
órgãos da administração estadual com a Previdência produziu frutos imediatos e 
realmente excelentes, tendo aumentado a produtividade das unidades envolvidas 
e permitido uma racionalidade maior do emprego dos recursos a ela destinados. 
Essa experiência está mencionada em documentos escritos. Não houve um estudo 
específico desses resultados, o que seguramente se justificaria~ mas as referências 
escritas dão uma idéia de como vale a pena insistir já, não digo na integração, por
que está clara, mas no esforço de resolver as dificuldades dessa integração, porque 
logo a vista surgem os resultados em profusão e da melhor espécie. 

ENCERRAMENTO 
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE CASTRO COIMBRA 

Presidente da Comissão de Saúde 

Gostaríamos de poder continuar debatendo a matéria. Mas existe um 
número muito grande de perguntas sobre a mesa. Em função do adiantado da 
hora, nós queremos agradecer a participação de todos, inclusive o interesse daqueles 
que formularam as perguntas, permitindo que esse debate se tomasse mais vivo. 
As perguntas a que não se respondeu diretamente, nós as encaminharemos aos 
destinatários para que sejam feitas àqueles que fizeram as perguntas. Queremos 
agradecer a presença do conferencista e dos Srs. debatedores. Todos deram de 
si o bastante nesta oportunidade, trazendo aq11eles esclarecimentos que esperá
vamos. Convido todos a nos reunirmos às 15 horas, naqueles locais já citados, 
Auditório Nereu Ramos, Comissão de Economia, Indústria e Comércio e Comissão 
de Minas e Energia, para que possamos continuar os nossos trabalhos. Agradecemos 
a presença de todos. (Palmas.) 
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CONFER..eNCIA DO SR. CARLYLE MACEDO, 
CONSULTOR DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAúDE 

TÍTULO: UMA POLfTICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS PARA A SAúDE 

ABERTURA 
DEPUTADO WILSON FALCÃO 
Presidente da Comissão de Saúde 

DEBATES 

INTERPELAÇÕES 

ENCERRAMENTO 
DEPUTADO WILSON FALCÃO 
Presidente da Comissão de Saúde 
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ABERTURA 
O SR. DEPUTADO WILSON FALCÃO 

Presidente da Comissão de Saúde 

Vamos iniciar os nossos trabalhos. Esta é uma sessão de conferência sobre 
uma política de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Será confe
rencista o Prof. Carlyle Guerra de Macedo, que eu convido para fazer parte da 
Mesa. Serão debatedores a Profa. Maria lvete Ribeiro de Oliveira, que também 
convido para fazer parte da Mesa, o Sr. Nélson Rodrigues dos Santos, D. Cecília 
Donângelo e o Sr. João Carlos Serra. Composta a nossa Mesa, desejo, como primei
ras palavras, parabenizar todos os participantes deste Conclave que, sem medir 
esforços, sacrifícios, aqui estão colaborando com a Comissão de Saúde, no Simpósio 
sobre a Política Nacional de Saúde, trazendo cada um a sua contribuição, a sua 
experiência, a sua crítica construtiva, para que seja traçada para o povo brasileiro 
uma política de saúde, com eficiência, segurança e, sobretudo, grandes benefícios 
para o nosso povo. Eu gostaria, antes de dar a palavra ao conferencista, de solicitar 
à nossa secretária que fizesse a leitura do regulamento deste Simpósio, apesar de 
já constar da pasta de cada um dos Senhores, para um melhor conhecimento das 
nossas atividades e do nosso comportamento. 

(A Sra. Secretária procede à leitura do regulamento qo Simpósio). 
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O SR. CARL YLE GUERRA DE MACEDO 
Conferencista 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Já com todo o plenário 
tendo tomado conhecimento do nosso regimento, concedo a palavra ao Prof. 
Carlyle Guerra de Macedo. 

O SR. CARLYLE GUERRA DE MACEDO - Exmo. Sr. Deputado Wilson 
Falcão, Presidente desta Mesa, meus companheiros de Mesa, companheiros e com
panheiras deste diálogo que ora se inicia, permitam-me, antes de abordar o tema que 
devo desenvolver, inicialmente como subsídio às nossas discussões, manifestar a 
minha profunda alegria e satisfação pela realização deste evento, que considero o 
passo inicial de um processo de verdadeira democratização da discussão dos assun
tos e dos problemas de saúde neste País. Manifesto, também, a par desta satis
fação e desta alegria, que mantenho uma esperança que é mais que esperança, é 
uma certeza, de que este diálogo democrático, que aqui, hoje, amanhã e depois 
teremos, se estenderá e se difundirá por todos os componentes da sociedade brasi
leira, de tal maneira que a saúde, o direito à vida e o bem-estar de nossa população 
possam realmente ser assunto das discussões e preocupações de todos. Desenvol
viment9 de recursos humanos é um processo extraordinariamente complexo e inte
gral. O trabalho que elaboramos, e que espero tenha sido distribuído para todos, 
abordóu aquilo que, dentro do limite de um documento desta natureza, considera
mos substantivamente o mais importante e específico do tema. Na suposição de que 
cada um tenha este trabalho em suas mãos, permito-me, neste momento, não 
lê-lo, e abordar o tema, seguindo o esquema geral proposto, mas abordando algumas 
idéias que nele não estão contidas. Na realidade, desenvolvimento de recursos huma~ 
nos não é uma função específica e limitada apenas às atividades de formaçã'o ou de 
utilização desses recursos humanos. Entendemos recursos humanos para a saúde 
muito mais do que apenas mão-de-obra, fator produtivo no processo de prestação 
de serviços de saúde; entendemo-los também como agentes, sujeitos desse proces
so, e beneficiários do mesmo processo do seu desenvolvimento que começa a partir 
do momento em que identificamos as necessidades de saúde da população. Em for
ma esquemática e didática, são componentes do processo de desenvolvimento de 
recursos humanos: em primeiro lugar, a identificação das necessidades de saúde 
da população; a partir dessas necessidades, e tendo em conta a disponibilidade de 
conhecimento, de tecnologia e de recursos numa sociedade concreta, a definição 
dos tipos de serviços e maneiras pelas quais esses serviços se organizam nessa realida
de social concreta; e, a partir daí, da existência da definição dos serviços que deve
rão ser prestados para satisfazer as necessidades de saúde da população, a identifi
cação das necessidades de recursos humanos por tipo, por quantidade, no tempo, 
etc., e sobre essas bases o desenho dos programas para a formação, a formulação 
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e execução dos sistemas para a adequada utilização dos recursos humanos forma
dos e necessários. É com esse conceito amplo, embora muitos dos seus componen
tes fiquem apenas implícitos no desenvolvimento do nosso tema - porque os com
ponentes iniciais pertencem mais aos temas das outras mesas - que nós apresenta
remos algumas idéias à consideração dos Senhores. Dentro desse processo ressalta, 
de início, e quero enfatizar particularmente esse pÕnto, a importância dos servi
ços no condicionamento geral de todo processo de desenvolvimento dos recursos 
humanos. São as práticas concretas, são os serviços e a maneira como são prestados 
que definem um mercado de trabalho, as condições de emprego e de trabalho, 
que definem, enfim, as condições segundo as quais o desenvolvimento de recursos 
humanos pode dar-se. Uma política de recursos humanos não pode, portanto, 
estar desvinculada dessa definição e das decisões básicas sobre as práticas e sobre os 
serviços de saúde. Ela é inseparável da política de saúde como um todo. E como a 
política de saúde é, por sua vez, parte inseparável da política social e da política 
global de desenvolvimento, os recursos humanos para a saúde não podem ser ana
lisados senão nesse contexto mais amplo de todo o desenvolvimento social; de todo 
o desenvolvimento do País. Com relações mais próximas, podemos ver á política 
de recursos humanos interagindo com a política de educação, com a política de 
emprego e de salários, com a política de administração pública, tendo em conta, 
sobretudo, que boa parte, significativa parte dos recursos humanos em saúde traba
lha nas instituições do setor público, e competindo a esse setor orientar, em certa 
medida, o desenvolvimento de todo o processo. Mas o mais importante para mim, 
nesta oportunidade, a partir do reconhecimento dessa integração, dessa vincula
ção necessária dos recursos humanos ao todo da saúde, ao todo do desenvolvimen
to, é que o problema sai da exclusividade das soluções técnicas, da manipulação das 
cifras e dos procedimentos, para situar-se, sobretudo, nos processos através dos 
quais a sociedade toma decisões sobre a utilização de seus recursos e a satisfação 
das necessidades de seus membros. As decisões de saúde, que poderiam compor uma 
política, qualquer que ela seja, somente tem viabilidade concreta na medida que 
considera as relações de poder que caracterizam a sociedade em que vivemos. Não 
podemos fazer construções, ainda que idealmente desejáveis e perfeitas, em quanto a 
construções técnicas, apropriadas, se não considerarmos que sua viabilização con
creta é sobretudo função do exercício do poder na sociedade. É evidente, e sobre 
este ponto voltaremos ao final, que os interesses, as ações dos agentes de poder 
na sôciedade não se exercem fundamentalmente sobre as atividades específicas 
de desenvolvimento de recursos humanos, e sim sobre as atividades de prestação 
de serviços de saúde para a satisfação das necessidades de saúde da população, mas 
sobretudo, no manejo dos recursos que a sociedade destina à satisfação dessas 
necessidades. A política de recursos humanos tem que considerar esses interesses, 
porque deve considerar as práticas que os encarnam e os concretizam. Dito isto, e 
sem determo-nos sobre cifras e· numeras da situação de recursos humanos, eu 
gostaria de lembrar que as distorções ou características que definem essa situação 
de recursos humanos para a saúde no Brasil, hoje, nada mais são do que o resultado 
do processo histórico que determinou a situação dos serviços de saúde em nossa 
sociedade. Em outras palavras, diria eu, as características que apresentam os recur-
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sos humanos hoje, no Brasil, são o resultado necessário da forma pela qual se organi
zam histórica e socialmente as práticas e a prestação de serviços neste País. Mas, 
poderíamos chamá-las, então, de distorções, porque o são apenas na medida 
que não respondem ao modelo que ideologicamente construímos. São naturais, 
ainda que indesejáveis. São normais, ainda que devam ser modificadas. E essa 
situação apresenta aquelas mesmas características gerais que todos nós conhece
mos com respeito à prestação de serviços e às práticas de saúde vigentes ou domi
nantes em nossa sociedade. Temos uma composição da equipe de saúde ou de re
cursos humanos em que as categorias profissionais de maior status e 
da mais alta e complexa formação. Temos um estoque de recursos humanos concen
trados, como concentrados estão •não apenas os serviços de saúde, mas quase todas 
as atividades que definem o nosso modelo econômico e social. Temos uma situa
ção de recursos humanos que, respondendo às solicitações do mercado, tendem a 
privilegiar as práticas especializadas das profissões, as práticas mais complexas e 
·mais bem remuneradas. Temos uma situação de recursos humanos em que não há 
nenhuma homogeneização ou racionalização das condições de emprego e de tra
balho, senão em que prevalecem múltiplas modalidades, às vezes conflitantes, às 
vezes antagônicas entre si, mas que têm uma característica ou uma tendência 
comum no momento histórico em que vivemos, que é a prevalência das formas 
assalariadas de circulação do trabalhador de saúde à prestação de serviços. A área 
da educação, proposta inclusive como um mecanismo principal para permitir a per
meabilidade social, para permitir a mobilidade social, na prática, embora cumprin
do parcialmente essa função, não tem significado um fator importante na satisfa
ção real das necessidades da população como um todo. Temos problemas de pro
posições ideais como aquela visualizada na Lei n9 5.692, a exigir, no nosso País 
e em nossa situação, a profissionalização universal de todos aqueles que estão no 
segundo grau. E temos um crescimento anárquico e descoordenado das áreas de 
graduação e pôs-graduação. B para modificar essa situação que se justifica uma po
lítica. Então, em primeiro lugar, para mim, uma política de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde no Brasil, hoje, tem que ser uma proposta inte
grada de mudança. Mas, para ser uma proposta integrada de mudança na área de 
recursos humanos para a saúde, ela terá que ser, antes, uma proposta de mudança 
das práticas, e da prestação de serviços à população. Permitan1, portanto, que eu 
faça explícito o modelo de prestaçao de serviços de saúde, a partir do qual coloca
rei à consideração dos senhores as características de uma política de desenvolvimen
to de recursos humanos para a saúde. Esse modelo de serviços de saúde tem que per
mitir cobertura universal, sem discriminação de nenhuma espécie, com ênfase nos 
St'rviços básicos e na atenção primária. Deve ser integrado quanto às suas funções 
e quanto aos seus níveis de atendimento. Mais saúde do que doenças, embora o 
binômio não deva ser quebrado. Tem que estar organizado por níveis de complexi
dade para o atendimento à saúde das pessoas, e, mais importante do que isso, or
ganizado de forma democrática e participativa; não aquela participação que vê a 
população ou as comunidades, apenas, como instrumento para a realização das pro
postas decididas aos níveis técnicos, burocráticos ou administrativos. Mas a parti
cipação em que a população se torna sujeito do seu destino. E, ao exercitar esse 
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domínio sobre seu destino e sobre sua vida, exercita também o direito de decidir 
quanto à saúde - participação que significa democracia. Mas para que isso seja pos
sível - e que sejam possíveis as outras características de que falei -, é necessário 
que se definam, sem margem a dúvidas, as responsabilidades do setor público e da 
iniciativa privada. E o modelo de serviços de saúde que estou visualizando - enten
dendo que, na situação atual de nosso sistema econômico e social, a iniciativa 
da deva continuar existindo - propõe que a rede básica de serviços de saúde, a pres
tação de serviços básicos para o atendimento das necessidades da população, de na
tureza universal, seja pública. Porém, ela não existirá e não funcionará adequada
mente se não estiver apoiada por uma rede suficiente nos outros níveis de presta
ção de serviços. Então, o modelo prevê também que, ao lado dessa rede de serviços 
básicos, universal e pública, exista também uma rede de serviços secundários e ter
ciários, também de responsabilidade pública, que permita o apoio necessário ao fun
cionamento dos serviços básicos, e, ao mesmo tempo, as condições reais e efetivass 
de exercer orientação e controle da iniciativa privada integrada no sistema. Creio 
que uma organização institucional do setor público para tornar efetivo esse de 
proposta centra-se operacionalmente, a nível dos estados, no aproveitamento da 
capacidade e potencial das secretarias de saúde, consideradas nuclea
doras do sistema nesse nível. E que tudo isso funcione com financiamento 
do e definido de tal maneira que aqueles que mais tenham realmente, paguem mais, 
embora não tenham mais direitos. Esse tipo de financiamento é possível. Creio, in
clusive, que se estão criando as condições para que ele seja politicamente viável. E 
eu gostaria de dizer nesta oportunidade, que - embora não seja desprezível o 
esforço que a sociedade brasileira faz, neste momento, para atender as necessidades 
de saúde da sua população - ele é muito inferior àquele que seria possível, sem 
implicar um custo social muito alto. Nós estamos gastando atualmente algo em tor
no de 4,2% a 4,5% do nosso Produto Interno Bruto com saúde. Sem pretender utili
zar a experiência de outros países como transladáveis à nossa situação, qualquer 
comparação de país em igualdade de desenvolvimento nos indica que a sociedade 
e a economia brasileiras podem perfeitamente aumentar em, pelo menos, 1/3 esse 
esforço para os cuidados da saúde, sem que isso implique desacelerar as outras 
áreas da vida social. Passemos às características de urna política de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde e, inicialmente, à utilização desses recursos huma
nos. Trata-se sobretudo, como objetivo básico, de criar um mercado de trabalho tal 
que permita a fatibilização do modelo de prestação de serviços que nós visualizamos 
de uma maneira muito genérica, e ao mesrno tempo permita a transformação, ou as 
mudanças na área da formação. É necessário corrigir a composição e a distribuição 
atual dos recursos humanos para a saúde, através, sobretudo, de três grandes instru
mentos: os incentivos para os níveis profissionais, médio e elementar, de tal maneira 
a valorizar o trabalho das ocupações desses níveis e aumentar sua participação den
tro da equipe de recursos humanos, como um todo. Está aumentando. Mas ainda é 
relativamente lento. Em segundo lugar, incentivos àquelas ou categorias 
profissionais, que apresentem deficit de oferta, com o desestímulo correspondente 
àquelas categorias cuja oferta parece estar superando as possibilidades de 
atual de nosso sistema. Em terceiro incentivos especiais para localização e 
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os mecanismos que pem1itam a verdadeira participação desses trabalhadores na ges
tão e na avaliação das políticas, planos e programas de saúde. Na área da 
refiro-me às características que selecionei, dividindo-as por três grandes níveis do 
processo de formação de recursos humanos para a saúde. Em lugar, os 
níveis elementar e médio; em o nível de 
pós-graduação. No que diz aos níveis elementar e 
sidade de expansão das atividades de ainda que seletivas, por 
profissionais. não fazê-lo, se ficarmos confiantes apenas na capacidau., 
ou julgando que isso é urna apenas do sistema educacional. 
rio que entendamos que, embora possa ser considerada uma maior 
do sistema de educação, a formação de recursos humanos de nível !ementar e 
médio é uma compartilhada com as de 
há solução senão na e na somação de desses dois siste-
mas que compõem o Sistema Nacional de Saúde. Além disso, estamos convencidos 
de que, enquanto a dos trabalhadores da Saúde seja feita apenas no 
âmbito da escola, essa formação não nos garantirá as características desejadas, 
não apenas aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de determinadas habi
lidades, mas, sobretudo, a crítica e uma consciência social que compro
meta esse trabalhador com a população a que serve. Creio que, somente, 
ou essa e essa capacitação se der no contexto social em rela-
ção a práticas reais é que se desenvolver esse de consciência e essa 
dade crítica. Cremos que a 119 5.692 deixou a abertura suficiente para que a 
profissionalização de grau - e também de grau - fazer-se 
com a participação de serviços. que uma política de de 
recursos humanos, a esse assunto deve contemolar a três cornnonen 
em primeiro lugai, que a escola dê capacitaç 
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de uma maneira geral, para ele possa fazer uma 
de dar-lhe saiam da escola 

e que se encontrem 
mecanismos, para que essa 
ços, na 
sistema 

a curto prazo, as já existentes e que, 
na medida em que as necessidades dos servi-

in tersetorial. Para que a da 
de desenvolvimento de recursos humanos 

e não as como mundos 
escola e o mundo da Deve prever também o desenvolvimento 

de conteúdos e de materiais 
a 
no nível de de recursos humanos para a saúde é 
que a ter como de em cada 
sao, tecnicamente capazes, mas comprometidos consciente e criticamente com a 
sociedade. Deve liberar-se nr•G21·es:s1 da da isolada das 

VU~~ll"'O para bUSCaf a u.nuH<V«~ 
e não apenas as de no sentido de que o 

.,,,,,u.,.uv dos recursos humanos nesse 
de 

"~''V''~"""'~'""'·' comum 
e o desenvolvimento dos currículos são apenas 

,,v.uu.11...'-"'º e características. A assistência-ensino a que nos referi-
mos, modelo de de 
citado no começo, e ~!~~'""'"''"· '"'"ºWô'"'" do muro que sempara o 
do ensino do mundo do mundo da ciencia do mundo da de ser-

a teoria da concreta. No nível de e reconhecendo as 
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funções básicas da pós-graduação na formação de especialistas, de docentes e de pes-
quisadores, cremos que, do de vista de uma política de desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde, relevo a formação de especialis-
tas. Ela deve fazer-se através do privilégio das formas de residência e de especialíza-

ou a em sentido amplo, e, mais ainda, com abso
para as áreas básicas do atendimP,nto e a área da saúde coletiva. Cremos que a 

expansão e desordenada da pós-graduação, inclusive em muitos casos 
atendendo interesses que não aqueles da preparação de recursos humanos para a do-

para a pesquisa ou para a prestação de serviços, deve ser coibida. Deve preva-
lecer a melhoria da qualidade. A coibição da expansão, de uma 
fonna de pós-graduação, é perfeitamente compatível com a 
expansão limitada àquelas áreas consideradas prioritárias. Estamos convencidos de 
que uma de recursos humanos deve considerar também os processos através 
dos se formam e se mantêm o conhecimento, na sociedade, da área da saúde, 
porque não cremos que formar conheci...mento deva ser considerada apenas como 
uma atividade própria dos claustros científicos ou acadêmicos. Se essa integração 
entre o mundo da escola e o mundo dos serviços, entre a ciência e a prática realmen
te se der, será na prática também um instrumento importante para a formação de 
conhecimento válido, e um instrumento indispensável para a formação de conheci
mento que se então, acreditamos que cada pessoa, que cada trabalhador, que 
cada recurso humano inserido nesse processo tem, além das suas responsabilidades 
de prestação de serviço, a responsabilidade também de pensar e, como tal, de 
formar conhecimento a melhoria desses serviços. Mas recursos humanos em 
nosso conceito - até agora, eu tenha-me referido mais vinculados 
institucionalmente - não são apenas os trabalhadores que recebem o salário, mas 
a própria população participando. Como nós definimos, a participação da população 
constitui recursos humanos de valor para a melhoria das condições de 
vida e de saúde em nossa sociedade. E nossa responsabilidade, numa política de re
cursos humanos, é propor os mecanismos e as formas através dos quais possamos 
transferir a essa população con11ecimentos, e dotá-la de mecanismos sociais para essa 

·uc102tca10, porque somente na medida que instrumentalizamos essa população, 
para que ela possa pensar criticamente sua situação, é que estamos dando-lhe condi
ções concretas para liberar-se dela. Não meus colegas, na possibilidade da libe
ração numa sociedade tremendamente injusta, em que os processos de 
dominação são muito mais fortes do que os anseios de liberação. Somente acredito 
na liberação das maiorias e na verdadeira participação da população em saúde, como 
expressão da participação global, porque não creio na participação restrita, limitada, 
na medida que se possa instrumentalizar a população ou essas maiorias, para que 
elas exerçam também o poder a que hoje não praticamente, - acesso: 
Cremos que numa política como essa que estamos deve-se incluir tam-
bém a criação de um sistema nacional de recursos humanos integrado ao Sistema 
Nacional de Saúde, pela articulação das instituições que o compõe e com expres
sões democráticas ou democratizadas a nível estadual, regional e local. E por 
último, já que o tempo acaba, gostaria de falar-lhes sobre alguns caminhos de es
tratégia, através do visualizar uma política com as proposições 
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que aqui indicamos. Cremos - repetindo o que disse anteriormente - que somente 
na medida em que viabilizemos politicamente essas proposições é que pod.eremos 
tratá-las técnica e operacionalmente. Vejo, dentro da diversidade de agentes inte
ressados no assunto, dentro da diversidade dos interesses que caracterizam uma so
ciedade aberta ou em processo de abertura como a nossa, a necessidade de alianças, 
não necessariamente de conciliação, mas de alianças em torno a projetos ou a obje
tivos maiores e comuns, ainda que sejam temporárias; a necessidade de que saiba
mos e tenhamos a coragem de enfrentar os conflitos, a oposição ou que sejamos 
oposição, quando isso for necessário. Com isso em mente, eu vejo basicamente 
quatro grandes caminhos de viabilização estratégica da política de recursos huma
nos, ou melhor, da política de saúde no Brasil, hoje, cada um deles com suas limi
tações, com suas restrições, suas impossibilidades e também possibilidades. Pri-

o trabalho na manipulação ou manejo do conhecimento científico e da 
técnica; quase todos os que estamos aqui, muitos dentre mais de um milhão de 
trabalhàdores de temos o privilégio de dominar determinados instrumentos 
do conhecimento científico e tecnológico. Na maioria das vezes, temos utilizado 

como um instrumento para reforçar nossa situação de privilé
da sociedade, e não para a liberação daqueles em nome de quem sempre 

dizemos estarmos trabalhando. Creio que nessa área, inclusive a nível do sistema 
educacional, na formação dos recursos humanos, há todo um campo de trabalho 
político que os técnicos, para serem bons técnicos, podem e devem utilizar. Há o 
outro campo da intervenção ou da participação nos processos de decisão a nível 
institucional. Boa parte de nós tem acesso a esses processos de decisões, não 
necessariamente nas decisões. Podemos exercer uma influência para que as decisões 

tomadas ou não. Constituímo-nos, em uma boa naqueles que pregam 
a mudança, esse corpo ainda informe e que tem merecido inclusive o vilipêndio, 
hoje pejorativo, da adjetivação de tecnoburocracia. Mas creio que se compreen
dêssemos o significado político dos objetivos que propomos, poderíamos, 
dentro da tecnoburocracia, ser muito menos burocratas - e quase nada tecnocra
tas -- sendo, em compensação, muito melhores técnicos, porque mais produtivos 
socialmente. Há todo um campo, aí, de trabalho, de ação política que não temos 
sabido aproveitar. Depois, há todo um amplo espectro de trabalho a nível das 
organizações da sociedade civil interessada nos problemas de saúde, ou interessa
da nos problemas da vida da nossa sociedade, e que defendem, como nós defende
mos, a necessidade da melhoria dessas condições de vida e de bem-estar da popu
lação. Entretanto, tem sido pouco o trabalho articulado de natureza 
desenvolvido por essas organizações de classe, de trabalhadores, patronais, comu
nidades científicas, acadêmicas, partidos políticos e, inclusive - expressão máxima 
em termos políticos formais da sociedade civil -, o Congresso Nacional e as assem
bléias legislativas. Por isso, a minha alegria manifestada inicialmente realiza
ção deste Simpósio aqui nesta Casa. aí, um trabalho muito grande que pode e 
deve ser feito por nós, transformados também em agentes de transformação ou, 
pelo menos, para não sermos tão pretensiosos e não darmos a de tomar 
uma interpretação apolítica da que nós devemos Mas 
sobretudo, o trabalho político de viabilização de uma proposta de 
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qur- nós visualizamos está ao nível da criação de uma consciência e de uma 
zação social que permita, de fato, participação e o controle social das deci
sões do Governo e de suas instituições. Esses caminhos nlio esgotam as possibilida
des do trabalho político para viabilização de nossas propostas. A propô-los à consi

dos senhores, tenho, sobretudo, a esperança e a convicção, a confiança 
íntima e o otimismo arraigado, mas não exagerado, de que saberemos compreen
der este desafio, porque a política de desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde nada mais é do gue uma parte, um aspecto do desafio global que vive o Bra
sil hoje, ou seja', a constrnção de uma sociedade mais justa e verdadeiramente de
mocrática, em que a satisfação das necessidades básicas de todos seja o objetivo fun-
damental da volítica de desenvolvimento, da as políticas de saúde ou a política 

de desenvolvimento recursos humanos nada mais são do 
que um todo Esse é o desafio, esses são alguns dos rumos e dos 
tivos. Não temos caminhos previamente construídos e fáceis de trilhar. Ternos de 
constrní-los na própria luta e eu espero que estejamos dispostos a lutar. Muito 
obrigado. (Palmas.) 
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A SRA. MARIA IVETE RIBEIRO DE OLIVEIRA 
De batedora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra à 
Prof. Maria Ivete Ribeiro de Oliveira, Presidente do Conselho Federal de Enfer
magem. Quero esclarecer aos participantes que achamos por bem, e é preciso 
que todos fiquem atentos, que após os conferencistas e os diversos debatedores, 
cada um fará as perguntas que achar convenientes, por escrito, dirigidas ao con
ferencista ou demais participantes. Quero que todos fiquem atentos a esse setor. 
Não sei se fui bem entendido. Depois da conferência falarão os debatedores, após 
o que será franqueada a palavra a todos os participantes, que deverão faze~ suas in
dagações, por escrito, e a quem interessar, ao conferencista ou aos diversos de
batedores. Isso é que quero que fique fixado para cada um dos participantes. Com a 

a Profa. Maria Ivete Ribeiro de Oliveira. 

A SRA. MARIA IVETE RIBEIRO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente desta 
Comissão, meu prezado amigo Deputado Wilson Falcão, Srs. componentes da 
Mesa, meus companheiros de Simpósio, desejo preliminarmente agradecer à Co
missão de Saúde, sobretudo à comissão organizadora deste Simpósio, o convite 
dirigido ao Conselho Federal de Enfernagem para que, na pessoa da sua Presidente, 
se fizesse representar neste encontro. Interpreto esta manifestação da Comissão 
de Saúde desta Casa como uma demonstração de apreço e de cortesia aos enfermei
rns do Brasil. A magnífica e_xposição que ouvimos agora do Dr. Carlyle, mais do 

uma conferência sobre desenvolvimento de recursos humanos, foi uma magní
aula sobre política de saúde; de sorte que os vários aspectos abordados aqui 

pelo Dr. Carlyle realmente são inesgotáveis, tal a riqueza de idéias, tal a maneira 
criativa, a maneira brilhante com que o Dr. Carlyle enfocou o problema. Há pouco 
mais de um mês tive o grande prazer de debater também um assunto bastante 
polêmico com o Dr. Carlyle. Naquela situação, eu fazia o papel que ele hoje fez, 
de apresentar o documento básico e ele foi um dos debatedores. Hoje estamos em 
papéis inversos. Estou aqui na condição de debatedora da conferência proferida 
pelo Dr. Carlyle e, naturalmente, dentre os muitos aspectos aqui abordados, eu me 
permito, já que o tempo não é assim tanto - dispomos apenas de 15 minutos e, 
portanto, não poderemos tratar os vários assuntos da maneira que merecem, isto é, 
com uma atenção maior -, eu me permito enfocar um dos aspectos abordados na 
conferência, e realmente destacado na sua apresentação formal, escrita. O conferen
cista toma como eixo orientador da formação de recursos humanos as necessidades 
de saúde, e que esta também deve ser o elemento determinante da organização da 
prática de saúde. Bem sabemos que tal não ocorre. A organização da prática de saú
de é muito mais voltada para atender a um mercado ditado nem sempre pela neces
sidade de saúde da maioria. Há pouco tempo li, de um dos planejadores de saúde 
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também fazia 
não é atendida nas 

Somente isso bastãria para - e todos nós bem entendemos isso -
que as de saúde não são, no momento, o não se 
motivos, para o atendimento Talvez por isso mesmo, 
modelo no sistema de ser, como costumam siste-

isso tem determinado uma asfixia da de numerosos grupos 
'~"vua1~. Volta-se o sistema de saúde para o atendimento curativo. tendo como 

de suas 
no 
e operam como satélites desse sistema. ProvavelmPn 
dou nestes vinte anos, desde que a Associação 
levantamento dos recursos e necessidades da 
um relatório contendo detalhadamente todas as unH;umam:~, 
des e todas as facilidades para o desenvolvimento da em todos os seus 
níveis. Se coisa mudou no sistema pouco mudou no sistema de 

de servicos. E 20 anos deoois. a Assessoria de do Ministé-
díficuldades na de 

identificou uma carência sem 
toda a América Latina. O Brasil é o da 
vando em conta as do Terceiro Plano Decenal de Saúde 
Américas, foi identificado um 
muito mais de 100 mil o 
no Brasil é hoje exercida nos 

cerca de 70% se constituindo de 
to fonnal, sem treinamento sistemático e com 
mente isto mesmo a no Brasil também não cresce, porque, se não 
há do sistema. há uma nreferêncía pelas instituicões de saúde e, 

as mst1tmçoes particulares - e llOJe ouvimos um dos 
dizer que eles têm que diminuir o custo operacional dos hr.0 .... ;+,,; 0 

vavelmente diminuir à custa da assistência de 
o relato que se faz dos que ocorrem, 

"~_,,_.,.,_,.,, à custa de uma deficiência de de 
urniação t<u11bém de enfeimeiros carece de um an1paro, 

uma IC!;;DliiyáV - > 

quarto de século, não diferencia atividades nem 
portanto, não existe 
digam enfermeiros. É 

se começou a iniciar um processo 
aí começamos a identificar os 

esforço desenvolvido 
soal, para estimular o treinamento em massa desse 
órgãos do Ministério do por 
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defasada em mais de um 
não inclui os técnicos e, 
fazer desde que se 

do Conselho Federal de Enfer-
de cadasiramento 

não são previstos em 1e1. to 
para cadastrar este pes
encontrou, da de 

Da~~ado. um ato, uma barrei-



ra tornando insubsistente a tentativa do Conselho Federal de 
cer controle sobre essa Assim, o estimulo à 
de não ele tem que ser '""1il"""'"· 
como bem disse o dentro de um contexto de uma política de empre-
go e de salários. Todos sabemos que o trabalha, sobretudo 

de saúde sob durante todos os 
"'""ia"'"'""º de trabalho. As diversas 

OU.j;vo LV'wO aqui 
ao máximo as e a variedade que OS nrt>nrHW 

devem ser realmente examinadas com bastante 
de também a 

Assim sendo, embora não se 
eu diria ela 

na 
va.•v• ... ~.,.~,~. em que pesem aos eston;os 

do de ainda está deixando bastante a dese-
porque falta ainda o aos núcleos de de pro-

para os vários cursos de eu gostaria de mencio-
nar um aspecto que tem chamado a 
blemas que se na extensão do 
ria que o conferencista mencionou. Vários da América Latina e vários tra
balhos da Mundial de Saúde sugerem uma extensão do da enfer

muito mais dinâmica do enfermeiro nos programas de exten-
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são de cobertura. Todavia, aqui no Brasil, os programas estão ainda se delineando, 
não se faz uma utilização plena do enfermeiro. O que se vê é urna subutilização, o 
que se vê é o profissional marginalizado, o que ainda agrava muito mais a carência 
de pessoal. Nós não estamos pleiteando empurrar nenhuma categoria profissional. 
Os enfermeiros pretendem contribuir muito mais efetivamente para o desenvolvi
mento dos programas de saúde no País, desde que o sistema permita que o profissio
nal se desenvolva; desde que o sistema permita que as categorias, por exemplo, 
como a do enfermeiro obstétrico, que há dez anos vem sendo preparada pelas 
escolas e absolutamente marginalizado pelos hospitais do INAMPS, se desenvolvam. 
Não adianta que a formação se faça de acordo com as necessidades, quando a utili
zação do profissional é marginalizada. Eu me referi ao INAMPS, o maior emprega
dor de enfennagem, onde 64% dos enfermeiros no Brasil, hoje, são empregados 
mas que não dispõe sequer de nenhuma coordenação que defina os padrões míni
mos de enfermagem. E se isso se passa no INAMPS; se realmente hoje a tendência 
do crescimento dos leitos hospitalares se passa muito mais em nível das instituições 
privadas; e se o INAMPS não tem definida urna política de assistência de enferma
gem para os seus próprios órgãos, não se pode esperar que as instituições particula
res o tenham. Sr. Presidente, sei que tenho o tempo limitado, e desejo mais uma vez 
reafirmar meus agradecimentos pela oportunidade que a Comissão me deu de falar, 
aqui, neste breve espaço de tempo, para trazer alguns dos problemas que são muito 
mais numerosos, os problemas da classe dos enfermeiros. (Palmas.) 

O SR. NELSON RODRIGUES DOS SANTOS 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao 
Professor Nelson Rodrigues dos Santos, Docente de Medicina da Universidade Es
tadual de Campinas. 

O SR. NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - Nós vamos partir de uma 
sensação que tivemos agora, nas últimas palavras da colega Ivete, da dificuldade, da 
verdadeira angústia que pelo menos eu senti na sua colocação e na experiência que 
ela colocou na área da enfermagem de nível superior, quando se tenta conduzir os 
mecanismos formadores para as reais necessidades da população - conflito que logo 
surge em relação à utilização dos profissionais que não correspondem a essa mesma 
diretriz das reais necessidades da população. Evidentemente D. ·Ivete debateu aqui 
exatamente uma das linhas mestras da colocação inicial do Dr. Carlyle, de que a políti-
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ca de desenvolvimento de recursos humanos é completamente aderente, dependente e 
conseqüência dos acertos de uma política global de estruturação dos serviços de 
saúde que define o mercado de trabalho, e a utilização dos profissionais. Essa políti
ca que define, como diz o Dr. Carlyle, essa política de desenvolvimento de recursos hu
manos, que é dependente dos determinantes das práticas de saúde da sociedade e da 
forma com que essas práticas são socialmente organizadas, se, de um lado, isso acon
tece, também o Dr. Carlyle aqui colocou com bastante ênfase o duplo papel, o segundo 
papel dos recursos humanos em saúde. No setor saúde, como dentro do setor social, 
os recursos humanos se sobrepõem em papel determinante sobre os recursos mate
riais, principalmente nas ações básicas de saúde, excetuando somente as ações mais 
sofisticadas, onde talvez os recursos materiais possam ter algum papel mais determi
nante que os recursos humanos. Mas, maciçamente, o setor Saúde é definido no seu 
sucesso ou fracasso pela quantidade e pela qualidade dos seus recursos humanos. 
Esse segundo papel a que me quero referir é o papel de agente de mudanças. Se os 
recursos humanos em saúde siro, pelo menos potencialmente, agentes de mudança 
do seu próprio tipo de trabalho, que está inserido nessas formas com as quais as prá
ticas estão socialmente organizadas, aqui parece-me ser o grande ponto de partida 
da política de desenvolvimento de recursos humanos, que tem que se basear funda
mentalmente nesse segundo papel, e não apenas os recursos humanos como conse
qüência das formas das práticas de saúde, apesar da conseqüência dessas formas ter 
um caráter determinante em relação à estrutura de serviços. Numa só palavra: não 
se pode discutir qualquer aspecto dessa política de desenvolvimento de recursos hu
manos sem discutir basicamente a própria política do serviço de saúde. Aqui, no 
nosso papel de de batedor, vamos sentir muita dificuldade para desenhar uma linha 
de pensamento global e completa, pelo tempo que nos é destinado e pelo próprio 
papel de de batedor. Vamos ter que nos cingir a um aspecto mais limitado, e vamos 
especificar uma sugestão que o Coordenador deste Simpósio nos deu, Deputado 
Ubaldo Dantas. Nós concordamos plenamente com essa sugestão de tentar fazer 
alguma colocação rápida sobre auxiliar ou atendente de saúde, de nível elementar. 
Isso nos parece muito importante, porque daqui para a frente, esse tipo de coloca
ção vai ser um insumo para o debate. Nós nos vamos referir a alguma coisa da base 
da pirâmide de serviço e da base da pirâmide de recursos humanos, base essa, hoje, 
muito rarefeita ou muitas vezes inexistente em nosso País. Vivemos, em termos 
de estrutura de serviços de saúde, e quase sempre na estrutura de recursos humanos, 
quase que somente nos topos das pirâmides, flutuando sobre uma realidade cuja base 
é rarefeita ou inexistente. V amos colocar rapidamente dez características, ou dez 
provocações, ou dez aspectos que giram em torno do profissional de nível elemen
tar, e não somente em recursos humanos, mas quase todos eles se referem direta
mente à própria estrutura de serviços. Primeiro, esse profissional de nível elementar 
deve constituir esta base da pirâmide, uma base hoje inexistente. O grosso, a maio
ria, o profissional que deverá preponderar nos recursos humanos de saúde deverá 
ser numericamente o de nível elementar, secundado pelo de nível intermediário, 
médio e superior. Segunda colocação: esses profissionais deverão ter sua capacidade 
de aprendizado realmente valorizada e utilizada. Já uso o futuro, porque hoje é a 
exceção se encontrar neste nível um bom treinamento, ou pelo menos de boa qua-
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lidade. Mas em experiências que estão acontecendo no País, yrincipalmente algumas 
poucas experiências que se consolidam, só a título de ilustração, a duração é por 
volta de 40 a 90 dias de treinamento inicial, principalmente treinamento em servi
ço, treinamento esse que deverá ser dosado com a devida importância nas ações de 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, na área de abrangência da 
atenção primária. Não entendemos, a não ser em raras exceções, que esse profissio
nal elementar deva especializar-se, ou já deva possuir no seu próprio perfil profis
sional o "racha" da cura versus prevenção. Esse profissional deverá ser, na maioria 
esmagadora das vezes, um profissional polivalente, que já tenha no seu perfil profis
sional, na sua conduta, na sua postura a integração em saúde. Terceira caracterís
tica: esse profissional deverá ter precocemente, desde a sua fase inicial de treina
mento, aliás, desde o seu recrutamento, da sua seleção, do seu treinamento, deverá 
ter oportunidade de discutir, e daí para a frente discutir permanentemente, e avaliar 
permanentemente o seu próprio perfil profissional, o seu próprio desempenho. 
Esse profissional deverá assessorar-se da responsabilidade de discutir criticamente 
o seu próprio perfil profissional, o seu próprio desenvolvimento. Dentro da atual 
contingência, das atuais correlações de interesses e forças, esse profissional, fre
qüente e facilmente, vai ser pressionado para o que podemos chamar de "curativis
mo" e "rnedicalização" dentro de uma sociedade doentia' que demanda intensa
mente a medicina "cura tivista", dentro de um sistema de saúde preparado para 
dar quase somente esse tipo de resposta ao binômio saúde/doença. Quarto lugar: a 
famosa delegação de funções. Em relação à delegação de funções, há todo um capí
tulo para se discutir. Apenas destacaríamos que só se pode entender essa delega
ção de funções como uma conseqüência de um processo de redistribuição de conhe
cimentos e práticas de saúde. Na nossa opini:io, n:io se delega função, porque a fun
ção não é nossa. Na nossa opinião, temos de devolver para outro tipo de profissio
nais mais simples algumas funções que são próprias deles, do perfil profissional que 
deles deverá ser desenhado um dia, e o profissional de nível superior, principalmen
te o médico, nada mais tem feito do que monopolizar essas funções, essas responsa
bilidades. O que chamamos de "delegação de função", é apenas uma conseqüência 
desse processo já deixado bem claro, aqui, anteriormente, da transferência de co
nhecimento, de práticas •de saúde, que não exigem uma formação de nível superior 
para serem exercitadas em benefício da população. Essa transferência tem que ser 
acompanhada, depois permanentemente, do que podemos chamar, numa única pala
vra, de supervisão. Essa supervisão é entendida não no sentido fiscalizador, mas no 
de trabalhar juntos, de manter a qualidade desse conhecimento transferido, dessas 
práticas transferidas. Ainda em relação ao que se chama, aqui, de delegação de fun
ções, gostaríamos de nos referir a uma postura em que esse profissional de nível ele
mentar deveria estar permanentemente atento para que, dentro do sistema atual, 
dos vícios atuais, essa delegação de funções nlfo viesse a alimentar e estimular uma 
omissão dos profissionais de nível supe1ior, nas suas responsabilidades de atendimen
to. Quinto lugar: esse mesmo profissional deverá, através das suas discussões críti
cas, estar atento a que, quando a extensão de cobertura passa a ser o grande obje
tivo programático, a primeira conseqüência será a queda da qualidade do serviço e a 
alimentação de objetivos tais como a atenuação de tensões sociais, por necessidade 

80 



de saúde, e a ampliação do que podemos chamar de "consumismo" de bens e 
serviços de saúde. Sexto lugar: esse profissional deverá ser recrutado na comunidade 
em que vai trabalhar, contando com a participação dessa comunidade já na sua 
indicação, no processo de recrutamento. Sétimo lugar: esse profissional deve estar 
intimamente ligado à comunidade, às suas lideranças e às suas organizações, exer
cendo, de um lado, educação e saúde, transferindo conhecimentos do binômio saú
de/doença, principalmente no que se refere à história natural das doenças que mais 
afligem a população para esta população; e, do outro lado, recebendo dessa popula
ção o saber popular, os conhecimentos populares e a noção mais realista, mais au
têntica, em relação à população, das reais prioridades e necessidades desta popula
ção. Oitava característica: esses profissionais seriam mais agentes da comunidade 
no seio das instituições, do que o contrário - agentes da instituição no seio da comu
nidade. Nona característica: dependendo da correlação de forças, dos interesses em 
jogo no quadro atual e mesmo do grau de dominância ideológica, e de certos avanços 
qualitativos muito intensos em experiências locais ou regionais, na formação desse 
tipo de profissional, poderão redundar dois caminhos, que achamos devem ser bem 
aclarados e discutidos em todas as experiências. Primeiro caminho: esse profissional 
poderia, dentro de um certo tipo de correlação de forças, interesses e dominância 
ideológica, ser grande e eficiente braço de extensão, ser um grande reforço na pres
são, ascendente, por regionalização e democratização, dos serviços de saúde. A déci
ma e última característica parece-nos permear tudo isso: é a necessidade imperio
sa de esse tipo de profissional, em si, nas suas próprias organizações, como traba
lhador de saúde, dentro de toda a equipe de saúde, manter uma permanente dis
cussão crítica sobre o seu novo papel no nosso quadro de recursos humanos de 
saúde, devido a todas as distorções e perigos que apontamos anteriormente. Esse 
exercício é o da discussão interna na equipe de saúde. Todos aqueles que têm 
alguma experiência ou alguma observação maior do que a que está ocorrendo, hoje, 
em tentativas de atenção primária de saúde e regionalização dos serviços de saúde, 
não só no nosso País, mas em vários outros países, principalmente na América Lati
na, sabem que todas essas distorções e perigos vão acentuar-se, desde o início da 
experiência, se não houver um autêntico, um sincero clima de discussão, de demo
cracia dentro da equipe, onde se detecte e se possa abolir qualquer tentativa mani
puladora de outros profissionais mais tradicionais sobre esses novos profissionais, 
que seriam os de nível elementar. Ainda dentro desse novo perfil profissional, com 
as características que colocamos mais à guisa de polemizar, gostaríamos de referir 
alguma coisa sobre o aspecto que chamaremos de complementariedade desse profis
sional. Complementariedade é um conceito que, parece-nos, está, hoje, invertido no 
pensamento do setor Saúde. Na nossa opinião - e nos parece óbvio-, a hospitaliza
ção complementa o trabalho ambulatorial. O que não se consegue fazer no ambula
tório, encaminha-se para uma hospitalização, para um nível mais complexo - que é 
o número menor de casos - que vai complementar aquilo que não se pôde fazer no 
nível mais simples. O ambulatório, por sua vez, deve complementar todas as ações 
preventivas, e de autocuidado da população. Para aquilo que as ações preventivas, 
institucionalizadas ou não, e o autocuidado da população não consegue fazer 
pela saúde da população, há o nível de atendimento ambulatorial. Na mesma linha 

81 



de pensamento, a União e os estados, nas suas responsabilidades com a saúde, 
devem complementar a responsabilidade municipal ou de microrregiões de saúde. 
Vemos a municipalização do serviço de saúde como uma responsabilidade básica 
do poder municipal ou microrregional sobre as ações básicas de saúde, principal
mente no que se refere à rede de atenção primária. O que não pode ser resolvido a 
este nível, e que, numericamente, terá uma porcentagem muito menor de proble
mas, será referido aos níveis mais complexos, já então com os subsídios diretos ou 
indiretos da União e dos estados, vai complementar o atendimento. Estamo-nos 
detendo nesse aspecto de complementariedade que, hoje, parece-nos, está numa 
situação quase inversa: monta-se um sistema hospitalar de saúde no País e se cria 
uma únagem de que os municípios e/ou a periferia do setor deverá complementar 
o que já foi feito em nível concentrado e centralizado. Da mesma maneira, os 
médicos especialistas devem complementar o atendimento ao encaminhado, o que 
não pode ser feito pelos médicos generalistas. Finalmente, os médicos generalistas 
e a Medicina, de um modo geral, deverão ser complementares ao trabalho de enfer
magem, em especial dos auxiliares de saúde de nível elementar. Em termos de uma 
nova concepção de estrutura de serviço de saúde hierarquizada, regionalizada e de
mocratizada, devemo-nos preparar para uma postura em que o profissional de ní
vel elementar, quase sempre aliado ao profissional de nível médio, e que serão o 
grosso da pirâmidade de recursos humanos com o maior peso específico dentro das 
responsabilidades básicas de atenção ao binômico saúde e doença da população -
vão adquirir o papel determinante. O último aspecto que gostaríamos de deixar, 
aqui, também colocado, que nos pareceu muito importante quanto o Dr. Carlyle 
a ele se referiu no capítulo "População como Recursos Humanos" do seu traba
lho, é o direito, ainda não exercido, ainda não efetivado, que a população tem de 
participar das decisões da execução e da avaliação das ações de saúde que lhe di
gam respeito. O Dr. Carlyle coloca como um dos requerimentos básicos para o 
exercício desse direito que, para esta população, sejam transferidos conhecimen
tos hoje monopolizados basicamente por nós, profissionais de nível superior, e que 
esta transferência seria um eficaz instrumento de compreensão crítica da sua si
tuação, para a sua liberação e participação consciente no processo social de saúde. 
A partir disso, lembramo-nos de um aspecto que queríamos deixar claro: a popu
lação somente poderá, efetivamente, participar disso e pressionar a estrutura do ser
viço de saúde, na medida em que: a) identifique as suas necessidades e prioridades 
com uma consciência ampla e correta dos seus direitos, inclusive os além do setor 
Saúde; e b) por parte dessa estrutura de serviço de saúde, houver um mínimo de 
flexibilidade e permeabilidade a essa pressão da população. E a flexibilidade e per
meabilidade da estrutura de serviços de saúde deverão, obrigatoriamente, ,passar 
pela desconcentração, pela descentralização, pela regionalização e pela desmono
polização do conhecimento. Entendemos que somente assim deverá haver, como já 
deve estar acontecendo, a moldagem dos futuros perfis profissionais nos recursos 
humanos. É-nos muito difícil entender, agora, todo um elenco de atribuições, toda 
uma concepção de novos perfis, de novos profissionais, sem que haja a participação 
do grande interessado, que é a população~· sem que haja, inclusive, a participação 
nessa discussão, nessa nova concepção, dos próprios trabalhadores de saúde de nível 
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elementar e de nível médio. Na medida que os profissionais de nível superior, 
guindados a posições técnicas de coordenação e de planejamento, queimem os seus 
cérebros, desenhando novos perfis profissionais, parece-me que estariam mais liga
dos a ingenuidades do tipo de transformações exclusivas do aparelho formador que 
ao colocar novos profissionais e novos perfis no mercado, pre!endendo, com isso, uma 
maneira eficaz de conseguir as mudanças desejadas. Esses novos perfis profissionais, 
na nossa opinião, são moldados conforme vão sendo alteradas as próprias formas 
das práticas de saúde, socialmente organizadas. Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

A SRA. CECÍLIA DONÂNGELO 
De batedora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra a 
Sra. Cecília Donângelo, socióloga e Livre Docente do Departamento de Medicina 
Preventiva da Universidade de São Paulo. 

A SRA. CECÍLIA DONÂNGELO - Creio que, ao contrário dos de batedores 
anteriores, não terei condições para trabalhar sobre uma temática articulada do co
meço ao fim da minha colocação. Em primeiro lugar, talvez, porque os pontos da 
exposição do Dr. Carlyle, que suscitaram para mim interesse de debate, são fre
qüentemente esparramados, não na sua exposição, mas na minha linha de inquieta
ções. Em segundo lugar, porque, até certo ponto, creio que fico relativamente dis
pensada de uma exposição articulada graças a um fenômeno a que todas as exposições 
se referiraim, em particular a do Sr. Nelson, e que tenho visto ocorrer na área da 
saúde com uma freqüência muito grande. O fenômeno é o seguinte: é que se a 
elaboração de novos saberes, de novas práticas ou de novos traçados profissionais 
que estão em jogo na reestruturação de um sistema de saúde parece muito difícil 
atualmente, é todavia claro, para mim, que uma das coisas que ocorreu facilmente 
na área da saúde foi a apropriação do saber do sociólogo pelo médico. O médico, 
atualmente, dispõe do saber do sociólogo; pode dispor em graus diferentes, mas o 
faz, o que é um exemplo muito adequadó, se não de elaboração de um novo saber, 
pelo menos da possibilidade de apropriação de saberes, o que talvez seja significati
vo, também na área de saúde, para a resolução de questões referentes à formação 
de recursos educacionais alternativos. 

Nessa linha, em que me proponho discutir alguns pontos isolados, gostaria 
de começar por alguma coisa do texto escrito do Dr. Carlyle. A primeira coisa que 
me chamou a atenção, no seu texto, foi a presença implícita, nunca enunciada, de 
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um projeto alternativo de saúde; explicitava-se a necessidade de um projeto, mas 
não se avançava na delimitação de seus contornos. É evidente que a leitura do texto 
permitia concluir pela sua inclusão na linha de todas as colocações mais recentes na 
área da saúde. no sentido de uma Medicina que se poderia designar, sensu latu, "me
dicina simplificada" como projeto alternativo de organização de serviços de saúde, 
alternativo frente à Medicina convencional com que contamos. 

Em sua exposição oral, o Dr. Carlyle avançou na explicitação desse projeto, 
ainda quando o apresente como inacabado. Parece evidente que tal característica 
deveria necessariamente decorrer da defensível postura assumida pelo autor. Assim é 
que no conjunto de suas colocações posteriores, o autor reserva um espaço muito 
marcado, tanto no texto quanto na exposição oral, para o processo de construção 
desse projeto, a partir do interior das práticas de saúde. De maneira que me parece 
não é só legítimo, mas absolutamente necessário, que os projetos se apresentem sob 
forma tentativa, alinhando-se com o conjunto das colocações que têm sido sustenta
das a propósito de uma "medicina simplificada". 

Por outro lado, encontra-se também ausente do texto escrito do Dr. Carlyle, 
a explicitação das questões referentes ao poder, que vieram a compor dimensão 
significativa de sua exposição oral. 

Ao iniciá-la, afirmou que não leria o texto, e sim o reproduziria em suas linhas 
gerais, fazendo algumas pequenas agregações. Tais agregações, todavia, não foram 
pequenas. O que se agregou foi a questão do poder, que me parece justamente cons
tituir o elemento central a ser agregado à forma escrita de seu trabalho. 

São essas as questões que me ocorre discutir: as referentes à explicitação de 
um projeto e ao sentido dessa explicitação, sobretudo ao sentido que ela adquire 
frente à questão do poder. Gostaria de começar com uma afirmação que pode pare
cer estranha frente aos objetivos deste Simpósio: não vejo como considerar seria
mente, nas condições atuais da sociedade brasileira e da organização de serviços de 
saúde no Brasil, a possibilidade de viabilizar uma proposta de política de saúde ou 
de organização de serviço de saúde alternativa, radicalmente alternativa, à forma 
de organização de serviços de saúde presente. Vejo condições de expressá-la, enten
do que ela deva ser expressa. Não vejo, todavia, condições de que ela seja transfor
mada ou de que devamos crer que haja condições de viabilidade política para que 
ela seja transformada em política alternativa de saúde no Brasil. 

Gostaria de insistir em minha afirmação anterior: quando digo que não vejo 
viabilidade na concretização definitiva de uma proposta alternativa de organização 
de serviço de saúde no Brasil, entendo, ao mesmo tempo, que não se deve declinar 
de defendê-la. Fazia já algum tempo que não comparecia a reuniões coletivas tão 
amplas. Notei aqui um fenômeno interessante: embora desconheça uma ponderável 
parcela do grupo aqui presente, reencontro uma enorme quantidade de pessoas que 
continuam aí perseguindo objetivos delineados de velha data. Há portanto, um pro
jeto e, mais que isso, um velho projeto, se não tecnicamente acabado, por certo poli
ticamente definido, reiterado e reafirmado durante esses anos em que tenho partici
pado do esforço coletivo no sentido de elaboração de uma proposta alternativa. Não 
se trata, conseqüentemente, de validá-lo ou não. Trata-se, tão somente, de discutir 
a possibilidade de fazer passar, por determinadas vias, propostas institucionais que 
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não encontrem condições de viabilidade político-econômica. Nesse sentido, vejo 
com muita desconfiança a viabilização em nível das instituições centrais, de propos
tas alternativas marcadamente distintas daquilo que caracteriza a Medicina conven
cional neste País. 

Vou tratar de me justificar. Em primeiro lugar, todos nós conhecemos onde 
radica, tanto política quanto economicamente, a Medicina convencional. Refiro-me 
à Medicina convencional, pensando no conjunto de serviços de saúde no Brasil, inde
pendentemente de estarem situados na área institucional da saúde pública ou da 
atenção médica. Todos nós sabemos onde radica, na verdade, o poder de estrutura
ção e de sobrevivência do tipo de atenção médica de que dispomos no Brasil. Quer 
dizer, não radica num ato de voluntariedade de uma parcela da população brasileira, 
mas assenta em formas extremamente cristalizadas e poderosas de organização dos 
elementos que cercam um sistema de saúde. A alteração radical desses elementos 
não me parece visível no cenário político-econômico brasileiro, em que pesem às 
recentes alterações nesse cenário. Creio que seria preciso um esforço muito marcado 
para que se transformassem essas alterações de conjuntura por que passamos numa 
ruptura com modelos tradicionalmente dominantes de organização política e econô
mica no País. Isto porque, mesmo quando condições novas se instauram, as coisas 
a mudar no sistema de saúde também não dependem, pura e simplesmente, de atos 
de vontade. Como a maior parte dos expositores se referiu a um fator que é de difí
cil manipulação, seria estratégico, como exemplo, retomar este fator, que está seria
mente implicado na questão da atuação proposta para a multiplicidade de agentes 
de saúde que compõem, centralmente, os projetos alternativos. Os projetos alter
nativos não são uniformes para todos. E suas variantes não são apenas variantes téc
nicas. Terá sido provavelmente também por isto que o Dr. Carlyle traçou apenas as 
suas linhas gerais, que todos nós reconhecemos. Neste núcleo comum das propostas 
alternativas' a que todos aderimos, está certamente a substituição progressiva da 
grande concentração do esforço de saúde no trabalho médico, pelo trabalho de 
outros profissionais. Isto é muito nítido em todos os projetos alternativos e não 
implica quer a desvalorização do trabalho médico, quer a eliminação do médico do 
processo de prestação de serviços, ou o seu deslocamento do papel central. Impli
ca todavia o seu deslocamento do papel exclusivo de agente de saúde, de que os ou
tros são, nada mais nada menos, do que braços mal definidos. Só para tomar como 
exemplo esse tipo de elemento que é o que, do ponto de vista de formação de recur
sos humanos, constitui talvez o elemento central, eu gostaria de saber qual de nós 
efetivamente visualiza - e o Dr. Nélson acabou de colocar_ saberes alternativos para 
o saber médico, que possam, na verdade, servir de base para esse conjunto de traba
lhos. Porque o trabalho não se exerce assim, por uma proposta •simplesmente insti
tucional 1 de legalização e definição de funções. Um trabalho se exerce em cima de 
um objeto concreto. O objeto concreto desse novo trabalho não está definido, os 
instrumentos de trabalho não estão definidos, os projetos de trabalho não estão 
definidos, e não seremos provavelmente nós, reunidos, muito menos em nível insti
tucional central, que seremos capazes de acabar o traçado desses novos saberes, capa
zes de fundar uma nova prática na área da saúde. Estamos a falar de uma recomposi
ção no plano dos saberes e das práticas para a qual não se pode pretender buscar 
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inspiração ou mesmo validação, no âmbito institucional onde se elaboram e reprodu
zem as práticas supraestruturais dominantes. 

O sentido da articulação dos saberes e das práticas na estrutura social, bem 
como as formas concretas de articulações da Medicina convencional na sociedade 
brasileira apareceram, até aqui, como alguns dos elementos impeditivos de que este 
pr~eto, que está parcialmente delineado nas nossas mentes, possa, realmente, cons
tituir-se no núcleo central de uma política de saúde. Entretanto, devo apontar, tam
bém, as condições de possibilidade deste pr~eto, não como um projeto nuclear na 
definição de uma política de saúde, consideradas as condições históricas da socieda
de brasileira, mas nos limites em que ele vem sendo elaborado - digamos - como 
um projeto alternativo paralelo. Nesse sentido, acredito nas suas condições de possi
bilidade, basicamente pela seguinte razão: é que ele vem sendo efetivamente elabo
rado e parcialmente executado em áreas da sociedade brasileira por uma parcela de 
profissionais de saúde. Mas ele vem sendo construído como projeto paralelo cujas 
possibilidades de afirmação histórica só poderão definir-se no desenvolvimento da 
própria prática. Neste sentido, e não como núcleo central de uma definição imedia
ta de política sanitária, é que se pode considerá-lo como ponto de referência para 
uma ação política na área da saúde. O que não significa que ele não deva ser defen
dido junto aos a'parelhos institucionais centrais como projeto alternativo que é. 
Essa defesa é, ela própria, parte significativa do projeto político de construção de 
alternativas sociais e conseqüentemente sanitárias. Todavia, as condições de possi
bilidade do projeto não se resolverão a partir da presença de uma proposta institu
cional a nível central. Tanto mais que é preciso não ignorar que ele vem sendo 
defendido não apenas por uma minoria, mas por uma minoria dominada no setor 
Saúde. Isto baliza um pouco suas condições de viabilização: não somos uma minoria 
dominante, nem no setor Saúde, nem na sociedade. Não dispomos e nem dispore
mos facilmente das bases institucionais desejadas para levar avante projetos sociais 
alternativos. Dito de outra forma,' as condições de viabilidade de um pr~eto sani
tário alternativo estão nesses ensaios de prática que se exercem cotidianamente na 
realidade brasileira, por um grupo dominado no setor Saúde e voltados para um 
grupo socialmente dominado. Fecha-se aí a questão do poder colocada pelo Dr. 
Carlyle. Quer dizer, estamos diante de um trabalho de dominados para dominados. 
Não importa quanto o status profissional de cada um possa garantir a cada qual a 
sensação de estar dominando todo o processo - o projeto como um todo é um pro
jeto dominado -, dependente da forma de realização do projeto mais geral da aten
ção médica brasileira, privado o tecnológico, e por isso os trabalhadores, os opera
dores e os criadores envolvidos nesse processo de elaboração são dominados. 

Daí a fragilidade de qualquer proposta fechada que se pretenda seja absorvi
da pelo Estado. Não parece possível fazer passar pelas vias institucionais em questão 
o projeto dominado, a não ser que ele se encontre em um processo avançado de 
construção. Por outro lado, e na medida que se pretenda propor alguma coisa 
nova, não aquilo até agora resultante da história social brasileira, que é a medicina 
que todos conhecemos e a forma de organização social que todos conhecemos, mas 
alguma coisa que dependeria muito nebulosamente de uma revitalização de forças 
sociais, só há uma coisa a fazer: ensaiar, na prática, esse projeto. 
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Por esta razão gostaria de reforçar uma das colocações do Dr. Carlyle refe
rente à relação entre o setor educacional e as práticas de saúde. Eu não privile
giaria, no momento, o setor educacional por referência ao setor das práticas de saú
de. Nem privilegiaria a universidade por referência ao serviço. Visualizando o que 
ocorre, no momento, na área da saúde, eu entendo que agora e provavelmente ainda 
por um longo tempo os serviços estão e estarão no núcleo da elaboração deste novo 
projeto. Isto porque aí se encontra o novo agente sempre invocado no interior da 
proposta de elaboração de alternativas de serviços de saúde no Brasil, sempre invo
cado, e não invocado inutilmente, e não apenas invocado porque tivemos que colo
car aí um novo agente. Invocado, provavelmente, porque ele é o único sujeito signi
ficativo desse processo de reestruturação, não só da área da saúde, mas social: a "po
pulação", para observar a designação corrente na área. Isto permite privilegiar de 
imediato a prática dos serviços por referência a qualquer nível da prática educacio
nal. Ou esta nova proposta é construída com a população ou não será construída. 
Nesse sentido, lembro uma outra proposição do Dr. Carlyle. Ele dizia que temos 
que instrumentalizar esta população. Mas temos também que recuperar uma outra 
idéia: a de que o poder não se encontra apenas em nível institucional central da so
ciedade. Quando falo em poder, não devo imaginar em absoluto que o poder esteja 
concentrado aqui, por exemplo. Seguramente, posso estar tendo um poder descarta
do, um poder dominado, um poder controlado e marginalizado, mas certamente 
esse objeto das tais práticas médicas alternativas é um objeto com poder. Não estou 
muito certa acerca do quanto possamos instrumentalizá-lo, mas estou segura de uma 
coisa. Esse agente - o Dr. Nelson lembrou muito bem -tem possibilidade de elabo
ração dos seus próprios projetos sociais. Não há como pretender elaborar para uma 
população os seus próprios projetos, conquanto se possa engajá-la em um ou outro. 
Praticamente todas as sociedades que podemos visualizar no momento são nada 
mais nada menos do que o produto disso - um processo de construção dos projetos 
de vida de todas as categorias sociais por algumas categorias sociais. Isso é uma coisa 
corrente, histórica e definitiva e talvez a forma principal pela qual toda e qualquer 
sociedade se mantenha. Quer dizer, eu elaboro os projetos alternativos para aquela 
população. Então, essa própria questão da instrumentalização precisa ser pensada 
com cuidado. Enquanto eu elaborar projetos alternativos para aquela populaçfü, 
será sempre contraditório pensar naquela população como participante, porque os 
projetos sociais são fundamentalmente os meus, e não os dela. Ou seja, além de 
sugerir que esse nosso projeto alternativo de política de saúde seja visto como algo 
que deva ser elaborado na prática - e que vem sendo elaborado na prática - e que essa 
prática é muito mais que prática de saúde propriamente dita, tal como ela vem-se 
processando em diferentes núcleos da sociedade brasileira, sugiro, ainda, que ele 
só será viabilizado, mesmo como projeto paralelo, na medida que se admita e 
se busque identificar a possibilidade ou a presença de forças sociais alternativas a 
se manifestarem com projetos sociais próprios, e não como canalizadores de proje
tos sociais. 

Gostaria de terminar com essa questão, e afirmando que embora me pareça 
inviável como proposição nuclear na política de saúde a proposição enunciada por 
Dr. Carlyle, não excluo a possibilidade de que ela, ao executar-se parcialmente 
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ou de forma dominada na sociedade brasileira, possa exercer, ainda enquanto forma 
alternativa, um efeito muito mais significativo na área da saúde do que toda for
ma dominante de atenção médica eventualmente possa ter exercido até agora. E na 
medida que não sou propriamente um profissional de saúde, cabe-me dizer que 
seguramente vocês estão, a partir dos últimos anos, exercendo, elaborando e afir
mando o seu projeto alternativo de organização na prática médica, independente 
mente e apesar dos obstáculos institucionais que, todos sabemos, cercam esse esfor .. 
ço continuado e reiterado de vocês. Obrigada. 

O SR. JOÃO CARLOS SERRA 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao 
Dr. João Carlos Serra, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. 

O SR. JOAO CARLOS SERRA - Felizmente, n: Cecfüa Donângelo não de
senvolveu um pensamento articulado, porque, ~ assim o tivesse feito, fatalmente 
não nos restaria mais nada a falar. De qualquer maneira, é muito encorajador para 
o Sindicato, em um período de 15 dias, estar pela segunda vez em Brasília, agora 
discutindo um projeto no Simpósio Nacional de Saúde. Apoiamos integralrrente o 
texto do Dr. Carlyle Macedo e, curiosamente, gostaríamos de trazer à memória 
na <ional que este mesmo Dr. Carlyle Macedo foi Secretário de Saúde do então 
Governador Petrônio Portella. Não mudou o discurso do Dr. Carlyle Macedo, mas 
parece que alguma coisa mudou com o Dr. Petrônio Portella .. 

Gostaríamos de acrescentar ao que nos trouxe D. Cecília Donângelo, exata
mente, a nossa presença aqui, enquanto sindicato e enquanto membro de alguma coisa 
chamada renovação médica, que hoje passa por todo o Brasil e que foi, há pouco 
tempo, praticamente eleita na Associação Médica Brasileira, ou seja, o grau de trans
formação do próprio médico brasileiro em contraste com a realidade social que ele 
hoje enfrenta e da qual, muitas vezes, é tomado bode expiatório. Essa situação 
que D. Cecfüa Donângelo levanta no seu livro. E, para trazer alguma coisa a vocês, 
fizemos, no Rio de Janeiro, um levantamento realizado em amostra de médicos ca
dastrados no Conselho Regional de Medicina, em março de 197 8, e residentes no 
município-sede, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, apresentando alguns 
dados importantes para esclarecermos o problema da questão médica dentro da 
situação da saúde brasileira. Há realmente, como já foi comprovado, uma tendên
cia indiscutível ao assalariamento progressivo do trabalho médico. Entre os entre-
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vistados, apenas 6% exercem a atividade corno exclusivamente liberal. O número de 
profissionais que mantêm essa atividade liberal, ao lado do trabalho assalariado, repre
senta ainda, dentro desses 6%, 23%, que trabalham de 7 a 12 horas no seu consul
tório, o que não identifica uma atividade dita liberal. 

Isso quer mostrar-nos que a ideologia liberal, dentro do trabalho médico, 
ainda perpassa não só pelo estudante de medicina, como também pelo médico 
recém-formado. No entanto, vamos ver, em contradição, que mais de um terço dos 
médicos possuem três ou mais empregos no Rio de Janeiro, sendo que a faixa etária 
de 40 a 49 anos representa 45,2% desses profissionais. De forma coerente e quase 
que corrente há um número de horas trabalhadas por esses profissionais realmente 
excessivo, que representa 60 horas semanais, em torno de 32,3%. Distribuindo-se 
esses entrevistados por instituições empregadoras, nota-se também uma tendência 
ao assalariamento, enquanto empresas particulares. Poderíamos dizer que, no Rio 
de Janeiro, um terço dos médicos abaixo de 39 anos trabalha exclusivamente 
numa atividade assalariada em empresas particulares. Entre todos esses entrevistados, 
não houve um caso que alegasse trabalhar como médico generalista. 

Realmente, quando se ouve falar em médico generalista, temos a consciência 
do universo médico no Rio de Janeiro, onde, numa amostra razoável, não se encon
trou um médico generalista, e 63,3% dos médicos exercem algum tipo de especiali
dade. Distribuindo-se esses médicos por faixa etária, verificamos que essa transfor
mação por especialidade é mais antiga do que se supõe, porque até os 60 anos en
contramos ainda médicos exercendo alguns níveis de especialidade. Por isso, não se 
pode dizer que há uma tendência importante, atual, para a especialização. Ela nos 
parece já vir de algum tempo, embora mude o tipo de especialidade durante esse 
tempo. Temos uma incidência maior de sanitaristas e de tisiopneumologistas na fai
xa dos 60 anos. 

Outro lado importante, ainda, na formação de recursos humanos para a 
saúde, parece-nos ser a contribuição do ensino privado nos últimos sete anos. A contri
buição do ensino privado para os médicos de faixa etária de 30 a 39 anos foi de 23% 
de graduação por escolas privadas, e o número aumenta para 30% entre os médicos 
com idade abaixo de 30 anos, enquanto que para os mais idosos a proporção de 
formados no ensino privado é ínfima. Há um aumento nítido na freqüência da resi
dência médica, já observado como uma forma de trabalho assalariado e que decresce 
em relação à idade: 50,8% dos médicos abaixo de 30 anos exerceram a residência 
médica; 30,4% entre os 30 e 39 anos, e apenas 3% entre 50 e 59 anos. Já o núme
ro de entrevistados sem qualquer tipo de pós-graduação cresce de 15 ,8% entre os 
mais jovens até 49,17% para os de 60 ou mais anos. Os profissionais que atuam nas 
universidades_ 'com atividades de ensino são l 0,8% do total. Apenas a metade possui 
título de mestrado ou livre docência. 

Dentro do contexto geral que nos levou a participar da renovação médica, 
enquanto professor universitário e exercendo atividade liberal, está exatamente a 
contradição na Medicina que se pratica, individual, até dentro do consultório, que 
nos levou a integrar o conjunto de médicos que hoje representa a renovação médica 
no Rio de Janeiro. Poderíamos dizer que, se não fossem manobras arbitrárias, esta
ríamos hoje aqui como representante do Conselho Regional de Medicina do Rio de 
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Janeiro, eleito que fomos há um ano. E, se não fossem também manobras mais 
espúrias ainda, 90% dos médicos teriam eleito a chapa da renovação médica para o 
Conselho Federal de Medicina. 

Para os Senhores terem uma idéia, 10% dos médicos brasileiros reelegeram, 
por mais cinco anos a atual diretoria, que já se mantém há quase 20 anos no Con
selho Federal de Medicina. É exatamente por ver o resultado eleitoral - não só 
nos sindicatos brasileiros -, é por estarmos percorrendo praticamente duas vezes 
por mês todo o território nacional, criando sindicatos da renovação médica, que po
demos ter um certo otimismo em relação às palavras de D. Cecília Donângelo. I?. por 
sentir que a situação da saúde no Brasil constitui-se hoje um ponto de estrangula
mento realmente incrível, ainda mais quando se vê articulada a tecnoburocracia 
estatal, que pretende resolver alguns prnblemas relacionados com a saúde no Brasil. 

Poderíamos dar o exemplo do Simpósio sobre Demografia, realizado no Se
nado Federal na seman_a próxima passada, do qual participamos. Nesse Simpósio sobre 
Demografia tivemos oportunidade de conhecer algumas associações que realmente 
fazem o treinamento de pessoas a nível elementar, em Medicina. Essas pessoas, hoje 
distribuídas principalmente no Nordeste, e com conhecimentos elementares de 
Medicina, são treinadas para distribuir pílulas anticoncepcionais, anticoncepcionais 
mecânicos ou abortivos como o DIU. Há projeto de lei, no Senado, invertendo a 
contravenção penal que hoje representa a propaganda desses métodos abortivos. f'. 
em função dessas preocupações todas, em relação a essa mesma tecnoburocracia 
estatal que adota a postura de Keynes - ou seja, amanhã estaremos todos mortos e 
o que vai acontecer amanhã não nos importa -, que vêm ocorrendo todas essas difi
culdades para a sociedade brasileira. Poderíamos mesmo dizer que os planos e 
projetos, hoje, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro não estropiam o sociólo
go. Tivemos oportunidade de contar com um sociólogo, Luiz Werneck Viana, que 
coordenou o nosso Plano de Atendimento Primário, ou uma situação concreta, 
sobre a saúde no Município do Rio de Janeiro. Isso foi feito por um sindicato que 
reúne hoje, 30.000 médicos. Sendo assim, podemos ter uma certa satisfação em 
achar que, dentro da situação da saúde brasileira, realmente as modificações neces
sárias poderão implementar-se. 

Poderia ainda dizer, sobre o nosso sindicato, que, nos próximos 3 e 4 
anos, vai encontrar, assim, uma situação explosiva. Temos, no Brasil, 25.000 mé
dicos fora de qualquer concurso público para INAMPS, estado ou município. 
Isso representa, daqui a mais dois ou três anos, 50.000 médicos fora do mercado de 
trabalho. Poderíamos dizer que nas áreas técnicas, ou nas áreas de todos os profis
sionais da saúde, os psicológos enfrentam o mesmo problema, ainda não tendo 
reconhecimento da sua atividade dentro do próprio estado e município, assim co
mo fono-audiólogos e fisioterapeutas. Encontra-se cada vez mais uma promoção de 
uma questiúncula interna dentro da área de saúde, sobre o campo de atividade des
ses mesmos profissionais. O que se precisa entender é que todas essas contradições 
não foram colocadas pela atividade específica, mas sim pelo modo pelo qual se 
produz a saúde no Brasil. A concentração dos médicos nas grandes capitais é devida 
exatamente a isso, e também à mesma situação que se inverte: os grandes planeja
dores de saúde serem trazidos para as grandes capitais e não levados ao campo, 
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porque eles estariam intimamente relacionados com a própria questão agrária, com 
a própria questão da reforma agrária. 

Não se pode traduzir, hoje, mais nada em termos de saúde. que não se possa 
fazer uma ilação mais corrente, mais constante com os grandes problemas da socie
dade brasileira; traçar uma política de recursos humanos para a saúde, numa socie
dade que, em dez anos, quase triplicou o número de formandos, através de suas 
escolas privadas; traçar uma política de recursos humanos para a saúde através do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, que gasta cerca de 70% do seu orça
mento com o pagamento de US ou de hospitais credenciados. Para os Senhores te
rem uma idéia, o trabalho realizado no Rio de Janeiro pelo Dr. Hugo Alqueires 
mostra-nos que o dispêndio efetivado pelo INAMPS, com o pagamento de profis
sionais-médicos através de convênios ou contratos representaria, se fosse dividido 
pelo universo da população médica brasileira, um salário de cerca de Cr$ 70.000,00 
atualmente. Os médicos jovens do Rio de Janeiro não ganham sequerCr$ 12.000,00 -
quer dizer, há também o reflexo da própria concentração de renda, que registra 
esse modelo de saúde brasileira. É importante para nós que não se vá esgotar, evi
dentemente, no Simpósio - isso é que nos parece mais importante-, não se vá esgo
tar no Simpósio qualquer modificação que se queira dar à política não só de forma
ção de recursos, porque essa política de formação de recursos não se poderá modifi
car, se não-houver uma modificação social, se não houver uma modificação nos pla
nos de saúde brasileiras. 

Evidentemente, o que nos mostra, enquanto houver uma dicotomia entre a 
medicina sentida e a medicina consentida, é que não há plano de saúde brasileiro, 
há um plano de tratamento da doença do brasileiro. E a erradicação da doença do 
brasileiro não será feita com aplicação de mais verbas ou com a instrumentalização 
de novos, pequenos ou grandes planos. Só poderá ser efetivamente conquistada pela 
participação de todos os integrantes de um sistema de saúde, pelos integrantes que 
vão desde o nível de escolaridade elementar, pelos graduandos das escolas médicas, 
por todos aqueles que passam por essas equipes de saúde, e, mais ainda, pela parti
cipação da população. Este o nosso intuito, intuito do nosso Sindicato, na medida 
que, nos nossos planos alternativos, não os divulgamos sem que haja uma parti
cipação efetiva, não só dos sindicatos, como da associação de moradores de bairros 
e associação de favelas do Rio de Janeiro, trazendo a discussão dos defeitos, dos 
erros, dos vícios implementados por um sistema arbitrário e autoritário; enfim, 
como eu disse e tive oportunidade de dizer, o problema do controle da natalidade 
brasileira resolve-se pela comida, pela assistência sanitária, pela moradia. A mesma 
coisa poderíamos dizer de uma forma global, não só com relação ao Plano Nacional 
de Saúde, mas também ao nosso plano de recursos humanos. A grande resposta que 
nos falta aqui, e que é preciso ser dita, é que qualquer alteração na sociedade brasi
leira, em termos de saúde, só será feita com democracia. Muito obrigado. (Palmas.) 
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- Uma Tecnóloga do Saneamento Ambiental 
da Universidade Federal do Ceará 
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- Sr. Inércio Abreu 
- Sr. Rodolfo José 
- Sra. Marta 
- Dr. Eurivaldo Almeida 
- Sr. Cirilo Gonçalves Pai Filho 
- Sra. Maria do Céu Araújo 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Encerrados os debates 
desta primeira etapa, tem a palavra o Dr. Carlyle Guerra Macedo, para analisar as in
tervenções. Posteriorment serão respondidas as diversas perguntas. 

O SR. CARL YLE GUERRA MACEDO - Não tenham vocês o temor de que 
eu faça o que o nosso ilustre Presidente indicou, a análise das intervenções dos de
batedores, mas me permiterei fazer alguns esclarecimentos e em volta deles alguns 
comentários sobre colocações que aqui foram feitas. Em primeiro lugar, é evidente 
que no trabalho distribuído e escrito foram omitidas considerações básicas que sus
tentam a proposta de recursos humanos, na intenção ou com a preocupação de não 
duplicar a abordagem de problemas que se imaginava fossem tratados por outros 
conferencistas e outras mesas, sobretudo, quando tínhamos um tema específico 
sobre política de saúde. Mas insisto, e aqui quero estar muito de acordo com D. Cecí
lia, de que o problema central é exatamente a distribuição de poder e a atividade 
política, em função dessa distribuição de poder, na sociedade. Sem pretender agora 
preencher esse vácuo, de analisar o problema e o processo político no Brasil, em 
suas vinculações com os problemas de saúde, eu gostaria realmente de insistir sobre 
isso. Na medida que aqueles que pretendem a mudança, a modificação do que aí 
está percebem, compreendem e se apropriam de instrumentos de poder para susten
tar suas propostas dentro do jogo político social, é que essas propostas podem ser 
viabilizadas. E aí vem meu segundo comentário, também com respeito a urna coloca
ção de D. Cecília. A instrumentalização das maiorias despossuídas e sem poder não 
significa que essa instrumentalização se faça através da entrega a estas de um projeto de 
vida; é exatamente o contrário. O que se pretende criar são condições, mecanismos, 
formas de expressão, para que elas formem, construam seus próprios projetos. O que 
não acredito é que, espontaneamente, elas de per si, na situação de dominação atual 
em que estão, construam esses projetos e possam realizá-los. Se não se faz um traba
lho político específico, de levar-lhes algo através do qual exercitem uma parte do 
poder, parte significativa, jamais vão ter condições de fazer sentir suas necessidades 
e seus próprios projetos. E nesse sentido que definimos e colocamos o problema da 
instrumentalização. O termo talvez seja bom para prestar-se a interpretações dife
rentes. 

Tendo consciência dessa realidade política, o projeto de serviços de saúde 
que delineei não tem características de exclusivismo. Não é uma proposta de revo
lução. É uma proposta de mudança. E ela se alicerça na convicção de que o condi
cionamento determinado pelas relações de produção, ou pela infra-estrutura de 
nossa sociedade sobre as manifestações supra-estruturais dessa sociedade, como são 
as de saúde, admite margens de liberdade para atuação. Não é um condicionamento 
estrito de causa e efeito, senão um condicionamento de margens que permita uma 
influência recíproca, inclusive de acordo com os princípios da dialética. Por acredi
tar nisso, embora sabendo das limitações dessa teoria, animamo-nos a acreditar na 
possibilidade de um processo de mudança dentro da normalidade institucional, 
mesmo porque uma proposta de revolução não estaria sustentada pela maioria das 
que aqui estão. Não é que eu seja.contra a revolução. Apenas creio que ela não é 
possível com os instrumentos que temos. Então, a proposta que delineei não é em ter-
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mos de exclusão do que aí está, porque mesmo o que aí está significa um esforço 
social historicamente acumulado, que temos de considerar, temos de saber como 
aproveitar. É, sim, alternativo no sentido estratégico de apoiar-se no aproveitamento 
das propostas limitadas que se desenvolvem na prática, sustentadas por minorias. Es
tou de acordo com D. Cecfüa em que essas propostas são de dominados para domina
dos e devemos ter consciência disso. Entretanto, o projeto maior, que inclui essas pro
postas limitadas, não é excludente de tudo que aí está, senão transformador. Neste 
sentido sou um pouco mais otimista que D. Cecília: sem pretender que qualquer pro
jeto político possa assegurar seu êxito, porque a ação polítÍCa não pode predeter
minar o êxito, senão a necessidade da luta, creio em sua possibilidade de viabiliza
ção como projeto. Estou de pleno acordo com todos os colegas e creio que, em mi
nha proposta, isso ficou bem caracterizado - o centro motor desse processo de mu
dança são os serviços. Qualquer tentativa, como muitas das que já ocorreram, de 
modificar a realidade dos recursos humanos através de sua formação e, através dessa 
modificação hipotética, modificar a realidade de serviços é, quando muito, um de
sejo ingênuo. E tem-se transformado em algo estéril e improdutivo. São as mudan
ças, na prática, que determinarão a possibilidade de mudança de todo o processo. 
A propósito de uma referência feita por D. Ivete - sobre riscos da utilização dos servi
ços como locus do processo de formação de pessoal de nível médio e elementar, 
sabemos que qualquer proposta nova envolve uma quantidade de riscos. A nossa 
proposta se cinge à utihzaÇão dos serviços públicos, sob supervisão e controle ade
quados. A participação isolada, a partir da saúde, somente poderia justificar-se 
como um passo inicial do processo mais amplo e integrado de participação, com 
os cuidados necessários para que não fosse utilizada e transformada em novas for
mas de manipulação da vontade popular. Creio que estamos de acordo, ou estive
mos todos de acordo em que a verdadeira política de saúde para a população 
brasileira,_ é uma política de bem-estar para todos os que fazem este País. Esta polí
tica está intimamente vinculada, em sua possibilidade de ação, à participação e à 
democracia. Obrigado. (Palmas.) 

UMA TECNÓLOGA DO SANEAMENTO AMBIENTAL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

ln terpeladora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Passando aos debates 
gerais, convido a tecnóloga do Saneamento Ambiental da Universidade Federal 
do Ceará, para fazer a própria leitura da sua intervenção, que é dirigida ao Prof. 
Carlyle Guerra Macedo. 
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A SRA. TECNÓLOGA - Tendo em vista o quadro da página 17 do discur
so que foi entregue ao plenário, composto das categorias profissionais selecionadas 
em disponibilidade de recursos humanos para a saúde, em 1980, queremos nós, 
equipe do Ceará, que aqui está participando do Simpósio, ressaltar também a for
mação de tecnólogos de saneamento ambiental, curso que está sendo realizado em 
alguns estados do Brasil, entre os quais o Ceará, na Universidade de Fortaleza. 

O curso de Tecnólogo de Saneamento Ambiental tem como fim atender à 
comunidade no que se refere às lacunas deixadas por profissionais de curso de dura
ção plena. Esse curso tem características especiais, ou seja, diferentes talvez dos 
outros cursos das universidades. Está sendo implantado no Brasil justamente para 
atender às necessidades das comunidades primárias de saúde. E nós, como tecnólo
gos de saneamento ambiental, queremos também fazer parte do quadro de disponi
bilidade de profissionais em 1980. (Palmas.) O profissional que surge agora procura, 
além dos objetivos que já mencionei, integrar a equipe de saúde como um assessor 
da comunidade. Como já foi dito aqui, a medicina preventiva tem sido muito esti
mulada nos últimos tempos, e é por isso que surge um profissional novo, de caráter 
diferente, que pode talvez suprir as necessidades da equipe de saúde no Brasil. 
Temos como lema assessorar a comunidade e, junto a ela, realizar trabaihos de saú
de pública e saneamento básico, conduzir a comunidade a participar dos trabalhos 
de saúde, a ajudar o Governo a ajudar as instituições a darem maior impulso nos 
programas de saúde, como os de imunização e programa materno-infantil. 

Como o Presidente está a lembrar-me que o tempo está encerrado, vou 
agradecer-lhe, esperando que também seja colocado no quadro o tecnólogo de sa
neamento ambiental. (Palmas.) 

O SR. CARLYLE GUERRA MACEDO - Evidentemente o quadro da pá
gina 17, mencionado, não tem o propósito de excluir qualquer das profissões que 
compõem a equipe de saúde. Não somente o tecnólogo não está aqui, mas faltam 
muitos outros. Falta, inclusive, aquela base imensa a que se referiu o Dr. Nelson, 
e que sabemos constituir a grande massa de trabalhadores, que são os auxiliares ou 
os atendentes de saúde, qualquer que seja a sua denominação. Esse quadro apenas 
reflete as cifras oficiais disponíveis num determinado momento. Mas, com toda 
minha simpatia, se eu tivesse de fazer um novo quadro e tivesse.as cifras, eu inclui
ria também os tecnólogos e muitas outras categorias profissionais que aqui não 
estã;o contempladas. Mas há um outro problema. Incluir no quadro é muito fácil: 
O 'problema é definir exatamente qual o campo funcional das diversas categorias, 
que o quadro não pretende explicitar. Temos uma posição bastante clara sobre a 
necessidade das chamadas carreiras curtas na área da saúde, e solicitamos que, nos 
debates dos grupos de trabalho que serão travados amanhã, se inclua uma pergunta 
específica para avaliar a oportunidade, a indicação e as contraindicações da forma
ção desses tipos de profissionais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Por sugestão do Dr. 
Carlyle, ele mesmo fará a leitura das solicitações, para melhor assenhorar-se do 
assunto. 
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O SR. CARLYLE GUERRA MACEDO - Pelo menos farei a leitura daque
las que estão dirigidas especificamente a mim, com a intenção de que diminuamos o 
tempo gasto e possamos responder ao maior número delas. 

Do Professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, meu caro amigo 
José Cavalheiro: 

"Uma das características freqüentemente atribuídas ao atual 'sistema' de 
saúde - sistema entre aspas - é a da sua contradição interna. Elasticidade infinita 
da demanda frente à inelasticidade dos recursos disponíveis. Daí a inevitável modifi
cação racionalizadora, que passa obrigatoriamente pela maior utilização do chama
do 'médico generalista'~ Inexistindo este espécime na 'fauna' médica brasileira, 
busca-se agora incentivar a sua formação como garantia de sustentação do sistema. 
A recente regulamentação da residência em Medicina preventiva e social não será 
a maneira hábil de atingir esse objetivo de racionalização?" 

Com desculpas ao Dr. Cavalheiro, porque ele é médico também e, pois, par
te da "fauna", da qual também faço parte, creio que qualquer medida de mudança 
corre o risco, em uma situação concreta, de ser utilizada, na expressão Brecht, 
"para mudar para que tudo continue como está." Quer dizer, introduz-se uma modi
ficação não-substantiva, que não afeta o núcleo, a essência do problema, para que 
tudo continue, ou tenha mais possibilidade de continuar sem mudança substantiva. 
A regulamentação da residência de Medicina, ou da residência de uma maneira ge
ral, mas especificamente a preventiva e social, pode ser utilizada também com esse 
objetivo. Depende muito de que esse instrumento de formação de recursos huma
nos, à medida que se estabeleçam as modificações necessárias na prática, contribua 
para ampliar o processo de transformação que, parece, estamos todos desejando 
ver instaurado no "sistema" de serviços existentes. Mas quero aqui fazer uma refe
rência, e por trás da pergunta do Dr. Cavalheiro parece que isso existe também; temos 
de ter consciência da enorme inércia dos fenômenos sociais. Mudar é muito mais 
difícil que conservar, ainda quando conseguimos as decisões institucionais no dis
curso para essas mudanças, porque a mudança implica, antes de tudo, mudarmo-nos 
nós mesmos. Minha experiência indica que, em nossas atitudes e comportamento, 
estamos muito pouco mudados, ou pelo menos estamos muito menos mudados do 
que o estamos em nosso discurso. 

A pergunta seguinte é de Rodolfo José, do Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul. 

"Atualmente, no Brasil, estamos formando quase 9 mil médicos por ano, 
número que supera as necessidades de renovação de médicos, visto já haver um 
médico por 100 habitantes. Esses médicos terlfo sub-remuneração, subemprego e 
ficara:o frustrados fazendo trabalho de outros profissionais de saúde, como enfer
meiros, químicos, farmacêuticos e, o que é pior, sentindo-se frustrados. Parece-nos 
que o Governo não quer fechar faculdades ou diminuir sensivelmente o número de 
vagas. Parece-nos que há problemas em diminuir a receita das faculdades. Pergunto 
a V. Sa.; não acha que seria mais econômico ao Governo subsidiar as faculdades que 
diminuíssem as vagas? Especificamente, lembro que uma das últimas revistas Time, 
falando da Medicina americana, revela que, traduzindo em cruzeiros cada médico 
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americano que começa a trabalhar, além dos que substituem ou os que se retiram, 
custa à Nação sete milhões em honorários: hospitais, medicamentos, equipamentos, 
infra-estrutura de serviços auxiliares. Que pensa sobre o exposto? Quanto gastará o 
Brasil com o excesso de médicos formados, dos quais o Governo é o maior emprega
dor e comprador de serviços?" 

É uma pergunta muito complexa e longa, e vou tecer apenas alguns comen
tários, tentando responder ao que me foi perguntado. Em primeiro lugar, não creio 
que, neste momento, haja excesso de médicos, tendo em vista as necessidades do 
País, em que aproximadamente meio milhão está marginalizado. Existe, sim, 
má utilização dos existentes. Em segundo lugar, creio que há tendência visível 
para diminuição de vagas para os primeiros anos nas diversas faculdades. Creio 
que o problema, neste momento, está dentro da recomendação genérica que fiz na 
minha apresentação. Temos, numa política de recursos humanos, de coibir a expan
são da oferta de médicos, cujo número, no momento atual, parece-nos adequado ou 
pelo menos satisfatório frente às nossas possibilidades de utilização, e, ao mesmo 
tempo, devemos aumentar a qualidade de formação dos médicos que estão saindo 
de nossas escolas, sobretudo desenvolvendo-lhes aquele compromisso social sobre o 
qual nós nos referimos. Não nos preocupa muito o que gastará o País com a forma
ção dos médicos. O que considero importante não é somente o que se gasta com os 
médicos, senão também o que se gasta com a Medicina não adequada ao atendimen
to das necessidades reais da população. Este é o nosso desafio. Estamos gastando 
muito pouco com a saúde da população: 4,2 a 4,5% do nosso Produto Interno Bru
to. Os Estados Unidos já estão em torno de 9,6 e a Alemanha já está em torno de 
12%. Não queremos seguir essa tendência incontrolável na elevação de gastos, ainda 
que o custo da atenção médica tenda a subir inexoravelmente. Mas precisamos 
conseguir recursos para que a população possa ter atendimento adequado às suas 
reais necessidades, e não necessariamente através de médicos. 

O SR. NELSON RODRIGUES 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao 
Dr. Nelson Rodrigues. 

O SR. NELSON RODRIGUES - "O que significa democratizar um serviço 
de saúde internamente, para que não haja a manipulação profissional?" É um pouco 
vaga. Principalmente, quem manipula quem? No entanto, vamos responder, porque 

99 



temos alguma experiência e preocupação com a matéria. Esta resposta relaciona-se 
com a questão democrática, questão que conscientemente sabemos muito difícil, 
muito polêmica, mas vamos fazer uma colocação aqui. Todos os projetos sobre o 
assunto são elaborados tendo em vista as principais necessidades da população, prin
cipalmente das faixas carentes. Todos esses projetos tiveram origem no nosso meio 
de nível superior, de decisão central, em departamento de universidade, órgãos de 
coordenação ou serviços de planejamento etc. Quem somos nós? Pertencemos a um 
certo segmento social, possuímos certa escala de valores, certa ideologia, certas aspi
rações. Esses projetos são direcionados à população, principalmente à classe traba
lhadora e à classe marginalizada. Confessamos que temos errado freqüentemente, 
cometido vários equívocos. Democratizar significa uma mudança de postura que 
começa a partir de nós mesmos, dentro de nós. Do nosso contato com os atendentes 
de saúde, os auxiliares de saúde, os profissionais de nível médio, com a própria 
população, queremos que surja um clima democrático, de participação, dentro da 
nossa escalada de valores. E acabamos quase induzindo as pessoas com as quais 
nos relacionamos, principalmente trabalhadores simples de saúde, profissionais de 
nível médio, de nível elementar, a própria população, a aceitar a nossa escala de 
valores, a democracia que nós queremos, as soluções que achamos acertadas para a 
população. Muito rapidamente nos impacientamos com aquilo que classificamos 
precipitadamente como os equívocos, como as dificuldades dos próprios auxiliares de 
saúde, dos atendentes, da própria população, de entender rapidamente, como nós, 
aquilo que lhes interessa. Esta nossa postura acaba transformando-se no que chama
mos de manipulação. Manipulação onde? Há médicos que têm posições progressis
tas, às vezes muito avançadas, até mesmo radicais, que defendem a democracia nos 
seus termos mais avançados. Essas mesmas pessoas, com essas mesmas posições, 
se reúnem com auxiliares de saúde, com segmentos da população que chamamos ar
bitrariamente de comunidade, pois se trata de frações de camadas e classes sociais. Nós 
induzimos nossa escala de valores, nossas soluções. Dizemos aos auxiliares de saúde 
o que é bom para a população, o que é bom para eles, para o seu treinamento e para 
o exercício profissional deles, como eles devem organizar-se como categoria profis
sional, como devem fazer as associações, os sindicatos. Quando temos intenção de 
discutir democraticamente, acabamos definindo os objetivos. Induzimos os nossos 
interlocutores aos nossos objetivos, porque achamos que estes são os objetivos 
democráticos. Acabamos induzindo-os a organizar os programas, assim como o cro
nograma dos trabalhos a serem executados. Isto, para mim, é manipulação, esta 
impaciência de ouvir mais do que falar, de acompanhar; impaciência de, com uma 
certa dose de humildade, assumirm0s a verdadeira posição ·- o que já foi bastante 
falado, aqui, pelo Dr. Carlyle, e queremos reforçar - de nos limitarmos ao papel de ins
trumentalizadores, de municiadores, a fim de transferir aqueles conhecimentos e 
práticas que até agora monopolizamos. Após isso, simplesmente observamos, acom
panhamos os segmentos inferiores e ficamos à disposição deles. A democracia, como 
tudo na vida, é um treinamento, é um exercício. Democracia se faz tentando fazer, 
errando inclusive, e sabemos muito bem que a nossa população, nos últimos anos, 
não tem tido oportunidade para o exercício democrático. Quando nos reunimos 
com auxiliares de saúde, com atendentes, com frações da população, sentindo a 
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sua dificuldade, nós nos impacientamos e induzimos esses interlocutores a aceitarem 
nosso ponto de vista sobre a democracia. Para mim, isso é manipulação, que se 
reveste de traços mais evidentes, mais gritantes do ponto de vista de contradições de 
posturas, quando essas atitudes são expressas por mais radicais. Isso é muito 
freqüente hoje, nas nossas experiências de atenção primária. 

!vete. 

A SRA. CELINA MARANHÃO 
ln terpeladora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra à Dra. 

A SRA. MARIA IVETE RIBEIRO - Pergunta dirigida pela Sra. Celina 
Maranhão, Assessora da Superintendência dos Hospitais de Pernambuco: "Foi refe
rida pelo conferencista a necessidade de serem criadas, na medida do necessário, no
vas categorias de trabalhadores da área de saúde. Pergunta-se: como a debatedora vê 
a extinção, em processo, das parteiras leigas? O preenchimento da lacuna que vem 
sendo deixada por esse trabalhador não vem sendo planejado com a atenção reque
rida, salvo melhor juízo." 

Realmente, não tratei da matéria, que foi aqui discutida mais pelo Dr. Nél
son. O Dr. Nélson enfatizou a grande importância de estimular as lideranças comu
nitárias e, naturalmente, as lideranças já atuantes na comunidade. As curiosas 

·são líderes das comunidades e não estão em extinção. Há poucos anos, em Salvador, 
nós, da Escola de Enfermagem, fizemos um censo das curiosas em atuação naquela 
Capital. Para grande surpresa nossa, verificamos que a faixa etária ia de 18 a 70 
anos. Não está em extinção. Se estiver, ela merece maior atençao por parte dos pla
nejadores de saúde; agora, sobretudo, com a ênfase que se pretende dar à atenção pri
mária, a parteira leiga deve ser estimulada, retreinada, deve ser agregada ao sistema 
prestador de serviço Ela é o elemento da comunidade que vive as dificuldades, que 
está ali todo o dia, que sabe interpretar as dificuldades, portanto. Então, não vemos 
como extingui-la; pelo contrário, é um mal que se extinga a parteira leiga. O impor
tante é treiná-la para o exercício de sua atribuiçao, para que ela tenha consciência 
das dificuldades e das suas limitações, e que possa referir os pacientes quando ela 
sinta, através do treinamento, que está além do seu nível de competência atendê-las. 
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O SR. LAÉRCIO ABREU 
ln terpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra à Dra. 
Cecília Donângelo. 

A SRA. CECILIA DONÂNGELO -- A pergunta é de autoria de Laércio 
Abreu, do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de Goiás: 
"A professora coloca que a viabilidade dos modelos alternativos depende de: 1 li
mitações institucionais; 2 serem gerados na prática, em serviço; 3 desenhados 
com a co-participaçao da comunidade. Pergunto: como viabilizar a incorporaçao 
pelas instituiçoes de saúde e/ou ensino destes projetos, se a comunidade não é cha
mada a participar do seu desenho e se os articuladores deste projeto são excluídos 
das decisões?" Eu gostaria de retomar uma colocaçao que fiz durante a exposição 
para responder à pergunta do Dr. Laércio. Ser excluído dos níveis centrais de deci
são não significa ser excluído da possibilidade de tomar decisões. Eu referi a nossa 
situação como uma situação de dominados que trabalham para dominados. Nesse 
sentido, gostaria de fazer até um reparo à fala do Dr. Carlyle, porque ele disse que 
eu disse dominantes para dominados. Não é, não. Era muito importante dizer do
minados para dominados mesmo. É a nossa condição, de certo modo, de domina
dos no interior dos projetos que circulam na área de saúde, quer dizer, o projeto da 
medicina convencional e o nosso ou os nossos múltiplos, extremamente múltiplos; 
é a situaçao de dominado do nosso frente ao prqjeto que realmente pesa; portanto, 
é a nossa situaçao de dominados frente àqueles que carreiam, que levam e sustentam 
o prqjeto dominante que nos coloca nessa contingência de ter que trabalhar as deci
sões nos níveis institucionais em que elas são possíveis, e até fora dos níveis institu
cioais oficialmente reconhecidos como possíveis. Eu não acredito que nesta pergun
ta esteja contida a idéia de que o projeto já não está sendo viabilizado de múltiplas 
formas, no interior das múltiplas oportunidades que existem. Todos nós conhece
mos, dentro das possibilidades reabertas para a saúde pública brasileira, na área da 
atenção médica, na década de 1970, todos nós conhecemos pequenos prqjetos de 
trabalho esparramados por este País afora, grandes projetos de trabalho existentes 
no papel executados apenas parcialmente, em que, de algum modo, os profissionais, 
na prática, estão elaborando caminhos de intervenção na realidade de saúde ou na 
própria realidade social. O que provavelmente espante o Dr. Laércio é o grau de po
tencialidade destas propostas em nível institucional central. E foi o que afirmei. 
Existem determinados níveis institucionais onde esta proposta não passará como 
dominante. Agora, não entendo que os profissionais de saúde aqui presentes tenham 
estado inteiramente excluídos das decisões. Eles podem não ter as suas decisoes aca
tadas nos níveis centrais, podem não receber prêmios de mérito, mas eles tem feito 
passar estas decisões em algum grau. Agora, que grau? O grau que tem sido permiti-

102 



do pela condição de dominados nesta proposta, no interior da forma global de orga
nização dos serviços de saúde e, portanto, o grau de poder político miúdo que tem 
sido permitido aos profissionais que endossam a proposta alternativa. Não sei se 
terei respondido ao Dr. Laércio. Portanto, não digo que a proposta só se viabilizará 
se ... O que eu disse foi que a proposta encontra-se em andamento. Ela não está 
inviabilizada. Apenas ela não está viabilizada e talvez não seja viabilizável nos ní
veis em que se pretende, ou seja, não dá para pretender que o Estado brasileiro, 
amanhã, diga a todos nós: "Muito bem, que proposta maravilhosa, incorporemo-la 
ao Plano Nacional de Saúde, corno linha central de articulação da prática médica." 
E, neste aspecto, me perdoem, a minha colocação não é pessimista em nenhum 
sentido. Ela é muito otimista até. Quer dizer, estou visualizando linhas alternativas 
de exercício do poder de que também nós dispomos. Não sei se repondi ao Dr. 
Laércio. 

O SR. RODOLFO JOSÉ 
ln terpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) ·- Concedo a palavra ao Dr. 
João Carlos. 

O SR. JOÃO CARLOS SERRA - Pergunta do Dr. Rodolfo José, represen
tante do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul: "Se se pagassem 7 milhões 
de cruzeiros aos médicos credenciados, segundo informações declaradas de que cada 
médico dos mais de 100 mil médicos brasileiros ganhariam 70 mil cruzeiros, o Bra
sil gastaria, neste setor, tanto quanto gasta com o petróleo importado, então, mui
tíssimo mais do que os 5% do PNB que são gastos com toda a saúde, incluído aí 
o hospital e tudo o mais. Pergunto: de onde V. Sa. tirou os números equivocados 
que apresentou, como o que quis demonstrar que o médico que trabalha por tare
fa é um exauridor da sociedade brasileira?" Tenho a impressão de que o colega, 
Dr. Rodolfo, não entendeu; primeiro, do ponto de vista aritmético, depois, do 
ponto de vista social o que nós quisemos dizer. Do ponto de vista aritmético e de 
trabalho, nós nos baseamos no trabalho do Dr. Hugo Alqueires, que, na época, em 
1978, fazia parte da então direção do INAMPS. O orçamento do INAMPS, previsto, 
é de 96 bilhões de cruzeiros, sendo que o orçamento da Previdência Social é de 
300 bilhões de cruzeiros. O Brasil gasta com petróleo 7 bilhões e 500 milhões de 
dólares, não de cruzeiros. O grande problema que existe hoje na Medicina, do ponto 
de vista de conveniados, credenciados e assalariados, é exatamente o antagonismo 
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que se cria entre o médico, prestador de serviços -pago, assalariado pelo INAMPS -, e 
aquele médico que recebe por serviços prestados. Evidentemente, não queremos 
caracterizar como exauridor de recursos, mas exatamente queremos dizer que é um 
sistema que propicia intensas deformações na prática médica, como sói aconte
cer e como já foi denunciado várias vezes. E é um sistema - e isso eu tenho cer
teza ao afirmar - que propicia a médicos receberem mais de 7 milhões de cru
zeiros por mês, como sói acontecer nas grandes cidades do Brasil, quando esses ser
viços são ultra-especializados. Existem serviços no Brasil onde um médico, indiví
duo, pessoa física, recebe mais de 7 milhões de cruzeiros por mês. 

Carlyle. 

O SR. JOÃO GERMANO NESTO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao Dr. 

O DR. CARLYLE GUERRA MACEDO - Quero penitenciar-me pela troca, 
que involuntariamente cometi, das palavras dominante e dominado. De João Germa
no Nesto, médico sanitarista da Secretaria de Saúde de São Paulo: "Por que os 
profissionais de saúde, no setor público, estão tão mal remunerados, sendo também 
bastante desprestigiados?" Creio que as causas, colega, estão no próprio processo 
através do qual se formaram os serviços de saúde neste País, que levou a que as for
ças sociais, com mais poder dentro da sociedade, quisessem, de fato, desprestigiar 
a função pública na área da saúde. Tenho três perguntas, aqui, que se referem à mes
ma coisa, de Terezinha Furtado, nutricionista, Presidente do Conselho Federal de 
Nutricionistas; de João Teodoro Salles Abreu, assistente social, Chefe do Serviço 
Social Médico da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; e de Antônio Luiz, 
administrador hospitalar. As três perguntas partem de um equívoco. Tomaram o 
quadro, da página 17 do meu documento, como uma proposta de composição da 
equipe de saúde. Creio que já esclareci que não era esta a intenção. E não houve 
exclusão de nenhum profissional. E as perguntas, todas, são para esclarecer por que 
foi excluído o nutricionista, por que foi excluído o assistente social, por que foi 
excluído o administrador hospitalar. Creio que já respondi às três perguntas. 
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A SRA.MARTA 
Interpeladora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) 
Dr. Nelson. 

Concedo a palavra ao 

O SR. NELSON RODRIGUES SANTOS - Pergunta de D. Marta, enfermeira 
sanitarista: "Considerando que os auxiliares de saúde desenvolvem atividades delega
das pelos diversos componentes da equipe de saúde, por que esse novo elemento foi 
colocado apenas na equipe de enfermagem? Não seria oportuno refletir melhor na 
definição de responsabilidades da seleção, preparação e exercício desse novo ele
mento, mudando também, o que sempre acontece, para canalizar para a enferma
gem aquelas tarefas que os demais elementos da equipe de saúde não assumem?" É 
muito própria e muito inteligente a pergunta. Mas vamos responder rapidamente, 
em virtude do horário também, porque essa pergunta enseja uma discussão muito 
séria e muito profunda, que gostaríamos de levar adiante. Vamos colocar a resposta 
rapidamente, mais como provocação. Primeiro: nós, de maneira nenhuma, pensamos 
que o auxiliar de saúde é o profissional próprio do que tradicionalmente se chama 
corpo ou equipe de enfermagem. Ele é profissional da equipe de saúde. Essa con
cepção é que é a verdadeira e que nós achamos que deve haver. Equipe de saúde por 
quê? Então, por que corpo de enfermagem? O que nós chamamos "equipe de saú
de" até agora não é equipe, como o Dr. Carlyle muito bem colocou no trabalho 
dele. A formação de recursos humanos em saúde tem que preparar a equipe dosada 
para as necessidades reais da população, segundo certo tipo, também, de organiza
ção de serviço de saúde que interessa à população. Hoje se formam, isoladamente, 
categorias profissionais segundo critérios de interesses grupais ou critérios somente 
aleatórios. Então, o que hoje acontece? Hoje se convencionou, através da distribui
ção de poderes e interesses dos profissionais dominantes, principalmente entre o 
médico e a enfermeira de nível superior, certas atribuições e certos poderes. Por 
exemplo, o médico assumiu seu status econômico e social, especializando-se ou fi
cando dono de hospital, ou de empresa. O enfermeiro assumiu seu status de profis
sional, especializando-se no atendimento somente do que há de mais sofisticado -
UTI, transplante etc. -, mas basicamente especializando-se na administração ou no 
controle do que se chama "corpo de enfermagem". Ele assumiu a propriedade do 
corpo de enfermagem. Isso é o que acontece hoje, em regra. Evidentemente, há ex
ceções; 'éntão, só mudando esse papel atualmente desempenhado pelos profissionais 
dominantes, principalmente o médico e a enfermeira de nível superior. Eu não vou 
me delongar para dizer que mudanças deveriam ser feitas, porque essa discussão 
teria que desembocar nisto: como podemos ter essa equipe de saúde?É somente nas 
tentativas, nos projetos de tentativas de atenção primária de hoje que se pode, na 
prática, tentar concretizar e antever como seria realmente uma equipe de saúde que 
decide democraticamente dentro da equipe. 
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O SR. EURIV ALDO ALMEIDA 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra à Sra. 
Maria Ivete. 

A SRA. MARIA IVETE RIBEIRO - Eu tenho uma pergunta aqui, mas 
estou, realmente, com uma vontade enorme de responder ao Dr. Nelson, porque foi 
muito provocador. Eu acho que depois da conferência a gente conversará, porque 
também ele chamou o profissional de nível elementar. Bem, a professora socióloga, 
aqui, certamente teria que comentar o que é profissional. Na acepção sociológica 
da palavra, eu acho que existe uma certa inadequação. Uma coisa é ser ocupacional 
e outra coisa é ser profissional. Mas aí há uma diferença sociológica. E, quanto a 
essa colocação que há pouco ele fez, eu também me reservaria. Acho que a gente 
poderá discutir depois, porque, desculpem-me, eu não concordo, de forma alguma. 

Aqui há uma pergunta do Dr. Eurivaldo Almeida, sanitarista. Ele está preo
cupado com uma tendência, que ele acha que existe, no sentido de extinção de 
habilitação em enfermagem de saúde pública. Dr. Eurivaldo, o currículo de Enfer
magem realmente está sendo estudado pelo MEC, pelas associações de classe. Ainda 
não se consumou a extinção da habilitação em Enfermagem de Saúde Pública. 
Aqui há uma pessoa que poderia responder com muito mais proficiência do que eu 
mesma, a Dra. Lígia Paim. Ainda não se concluíram os estudos, mas a tendência é 
no sentido de eliminar as habilitações em nível de graduação, formando um profis
sional generalista e com bastante conteúdo de saúde pública e de enfermagem co
munitária. 

O SR. CIRILO GONÇALVES PAI FILHO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao Sr. 
João Carlos Serra. · 

O SR. JOÃO CARLOS SERRA - Pergunta de Cirilo Gonçalves Pai Filho, 
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Vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos: "Com todo o respeito que 
me merecem os Senhores médicos, talvez o Senhor possa explicar a razão do seguin
te fenômeno: muitos médicos, quando atendem pelo INAMPS, fazem-no sem aquele 
interesse, sem aquele cuidado e sem aquela atenção com os quais atendem ao clien
te em seu escritório particular. Seria porque a remuneração do INAMPS é aviltante 
ou seria porque há falta de recursos técnicos no consultório do INAMPS? O certo 
é que muitos médicos atendem mal no INAMPS e atendem muito bem em seus 
consultórios, cuja consulta é bem paga. Por favor, não se ofenda, mas esta é a rea
lidade. Realmente, essa é a realidade. Todas as afirmações feitas pelo Cirilo são ver
dadeiras. Enquanto houver um sistema que propicie ao médico a remuneração, à 
semelhança do general - ou seja, quanto maior a guerra, melhor a remuneração, 
quanto pior o incêndio para o bombeiro, melhor seria a remuneração-, vamos coexis
tir nessa mesma prática, ou seja, do antagonismo entre o médico, como profissio
nal liberal, ou do pseudo-antagonismo entre o médico como profissional liberal 
e o médico que exerce suas funções dentro do INAMPS. A política do INAMPS, 
nos últimos anos, infelizmente tem sido essa de exagerar e criar esse antagonismo. 
Para os senhores terem uma idéia, os melhores serviços do Rio de Janeiro, que é 
a cidade onde os hospitais próprios e serviços do INAMPS são em maior número, 
estão sofrendo, agora, neste momento, uma diminuição de incentivos, inclusive, 
com a tentativa de fechamento de alguns serviços, como o de maternidade e outros 
mais. Outra pergunta, de Benedito Torres Ribeiro, estudante de Administração da 
Universidade de Brasília: "Muitas vezes a tendência, a médio e longo prazos, de 
especialista, médico, sanitarista, enfermeiro, na área de saúde, é ocupar cargos de 
chefia na organização à qual pertencem, uma vez que só deste modo crescem hie
rarquicamente, realizando-se profissionalmente. Esse fenômeno, a meu ver, tem 
como conseqüência dois aspectos principais, causando um duplo prejuízo, na 
maioria das vezes. Por um lado, perde-se o técnico de origem, porque ele irá ocupar
se das funções tecnoburocráticas; por outro, perde-se o chefe, porque esse fora 
preparado para exercer essa função. Se isto constitui uma distorção, o que pensam 
as autoridades do setor a respeito? Quais seriam as medidas para eliminá-la ou pelo 
menos amenizá-la? Haveria condições de tirar proveito dessa situação? Como?" O 
que existe, na realidade, é que hoje, para se exercerem funções de chefia, depende 
muito mais de cortejar o poder, muito mais de trocar, vamos dizer, de uma deter
minada postura racional para manipular o poder. Em termos de poder, no Brasil, 
alcança-se a direção, ou alcançam-se as direções, de uma maneira geral, sem uma 
conquista democrática ou sem urna passagem por dentro da classe à qual se perten
ce. Esse é um dos problemas dos erros da chefia. Outro problema é o da tecnoburo
cracia, ou seja, da instabilidade do técnico que ocupa aquele local. Ele pretende 
resolver os problemas conjunturais através de uma tática. Dificilmente conseguimos 
ver uma postura, ultimamente, com uma estratégia definida, como, por exemplo, 
está requerendo o corpo da saúde. 
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A SRA. MARIA DO CÉU ARAÚJO 
ln terpeladora 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Concedo a palavra ao 
Dr. Carlyle. 

O SR. CARLYLE GUERRA MACEDO· A última pergunta repete o mes
mo tema das três a que praticamente me escusei responder. É de Maria do Céu 
Araújo, assistente social e coordenadora de programas médico-sociais do INAMPS, 
em Belém do Pará: "Lamentamos a não-inclusão do profissional em serviço social 
no quadro referencial das categorias profissionais para saúde, previsto para 1980". 
Quero esclarecer, para que não fiquem dúvidas, se por acaso ainda existem, que esse 
quadro da página 17 foi incorporado·- nem sequer faz parte do corpo do documen
to - apenas como informações adicionais de algo do que se prevê, conservadas as 
tendências de hoje, e de acordo com as cifras oficiais da disponibilidade de profis
sionais selecionados. Não é, de maneira nenhuma, uma proposta da equipe de saúde, 
nem sequer da equipe de saúde que existirá em 1980. Por isso não foi excluído ne
nhum profissional da equipe de saúde, através desse quadro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Agora solicito ao Relator 
desta Comissão, Deputado Euclides Scalco, um dos mais brilhantes Deputados da 
atual legislatura do Congresso Nacional, que faça a entrega dos certificados aos 
membros componentes desta Mesa, ao Conferencista e aos debatedores, e também 
que agradeça, em nome desta Comissão, a todos os presentes. 

Com a palavra o Deputado Euclides Scalco. 

O SR. DEPUTADO EUCLIDES SCALCO 
Agradecímen tos 

Sr. Presidente desta Mesa de trabalhos, nesta tarde, Sr. Conferencista, 
Srs. debatedores e companheiros que aqui compareceram, em nome da Comis
são de Saúde, queremos agradecer a brilhante participação do conferencista, 
Dr. Carlyle, já conhecido em todo o País e no exterior, e também aos debatedores 
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que aqui participaram, o brilhantismo das suas intervenções, e àqueles que, em 
nossa frente, tiveram a gentileza e a paciência de permanecer nesta tarde quente, 
neste auditório com pouca refrigeração, debatendo esse grande e momentoso assun
to que atinge a toda a sociedade brasileira, no momento em que ela se dinamiza, em 
que ela se mobiliza para assumir o seu lugar no destino desta Nação. 

Ao agradecer a todos que aqui compareceram, quero, em nome da Comissão 
de Saúde e da Câmara dos Deputados, entregar ao Conferencista e aos debatedores 
um certificado, que será uma lembrança, e não uma comenda; será uma lembrança 
deste Simpósio que haverá de marcar época e ser um divisor de águas na política 
de saúde desta Nação. 

O Dr. João Serra me dizia que depois deste Simpósio o discurso sobre políti
ca de saúde será diferente daquele que foi pronunciado até hoje. Temos a certeza 
de que, com a colaboração de todos os Senhores, após este Simpósio que aqui se 
realiza, realmente novos rumos havemos de procurar. Sou otimista neste assunto. 
E quero fazer um reparo; dirigindo-me ao nosso Presidente, Deputado Wilson 
Falcão, no sentido de que as referências que ele fez a mim são absolutamente elo
giosas e gentis da parte dele, porque não as mereço. 

Tenho a honra de passar às mãos do Dr. Carlyle o certificado deste Simpó
sio. (Palmas.} Peço ao Presidente da Sessão que o entregue à Sra. Maria Ivete Ribei
ro. (Palmas.) Ao Dr. Carlyle, nosso grande conferencista, peço que entregue à Sra. 
Cecfüa Donângelo o certificado de participação. (Palmas.) Quero ter o prazer de 
entregar ao Dr. Nelson Rodrigues Santos, meu velho amigo, o seu certificado. (Pal
mas.) Ao nosso Presidente, Deputado Wilson Falcão, peço que o entregue ao Presi
dente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Dr. João Carlos Serra. (Palmas.) 

ENCERRAMENTO 
O SR. DEPUTADO WILSON FALCÃO 

Presidente da Comissão de Saúde 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Falcão) - Antes de encerrar a nossa 
Sessão, permitam-me ler, por solicitação da Coordenadoria-Geral, o roteiro das 
sessões de hoje à noite. Na Comissão de Relações Exteriores, às 20h, "A Participa
ção política dos profissionais de Saúde" - autor, CEBES do Distrito Federal; 
"Uma proposta de gestão dos Serviços de Saúde por parte dos trabalhadores" -
autor, Dr. Renato Veras, do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro; "Histórico da Medicina de grupo no Brasil" - autor, Dr. Ieraldo 
Rubo; "Padrões de morbilidade hospitalar - Considerações por uma política de 

109 



assistência médico-hospitalar" - autor, Dr. Juan Yazzle Rocha, do Departamento 
de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; "Polêmica médi
ca", Dr. Thomaz Russel, da Associação Brasileira de Medicina, do Grupo ABRANGE; 
"Problemas da assistência médica no Brasil" - Dr. Thomaz Russel Raposo de Al
meida, Consultor da Associação Brasileira de Medicina do Grupo ABRANGE; 
"Sistema de Medicina de grupo e economia que proporciona ao País" - autor, Dr. 
Mário Wanderley Junqueira; "Assistência médica e Indústria e Comércio S/A'', 
"Análise dos sistemas assistenciais de alguns países europeus, Estados Unidos e 
Brasil" - Dr. Antônio Vial, Secretário-Geral da Associação ABRANGE; "Contri
buição da Homeopatia à Política Nacional de Saúde" - Professor Alfredo Eugênio 
Vervloet. Agora, na Comissão de Transportes: "Procura de formas alternativas 
de assistência à população materno-infantil; a assistência pnmária em Saúde" -
Dr. Aguinaldo Marques, Professor de Pediatria do Rio de Janeiro; "Simplificação 
e desmonopolização em Odontologia" - CEBES - Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde; Política municipal de saúde comunitária" - Dr. Sebastião Moraes, Secretá
rio Municipal de Saúde de Campinas; "A saúde no Município de Camaçari" - Dr. 
Manoel Tomaz Vargas Leal, Secretário de Saúde do Município de Camaçari, Bahia; 
"Uma nova política de saúde para o Município do Rio de Janeiro" - Dr. Vivaldo 
de Lima Sobrinho; "Atenção primária à saúde, a proposta de atuação do Municí
pio de Niterói" - Prefeitura de Niterói; "Recursos Humanos em Saúde, a proposta 
do Município de Niterói" - Prefeitura de Niterói; "Participação do enfermeiro do 
nível operativo e da comunidade no planejamento das ações de saúde e reflexões" 
-- autora, Dra. Zulene Maria de Vasconcelos Varela, Professora da UFS; "Conside
rações sobre políticas sociais, medicina simplificada e o papel do auxiliar de saú
de" - Dra. Beatriz Barranca. Neste auditório, as teses: "Os condicionantes polí
tico-sociais da Lei do Sistema Nacional de Saúde no Brasil" - Dr. Luís Carlos Aus
tragésilo Barbosa; "Ciência e tecnologia da área da Saúde" - Dr. José da Rocha 
Cavalheiro, Professor Livre-Docente do Departamento de Medicina Social da Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto; "Política nacional de ciência e tecnolgia, e 
Saúde" - Dr. José Carlos de Medeiros Pereira, Professor do Departamento de Medi
;ina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; "Tendência à êspecializa
ção na Medicina" -- Dr. José Carlos de Medeiros Pereira, Professor do Departamen
to de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; "Recursos hu-

· 1)1.anos e produtividade do trabalho em saúde - Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde; "O regulamento da profissão de técnico em radiologia" - Dr. Walter 
Fonseca Braga e Dr. Luiz Ludovico George, da Federação das Associações dos Téc
nicos em Radiologia dos Estados do Brasil; "Psiquiatria e História, as condições 
brasileiras" - Dr. Tácito Medeiros; "Formalização de Políticas e o Planejamento da 
Saúde Mental" - Dr. Paulo José da Costa Mariz e colaboradores da Coordenadoria 
de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Pernambuco; "Política nacional de saú
de mental e a Portaria Interministerial n<? I.369" - Dr. Airton Sabbag; "A assis
tência psiquiátrica no Brasil - setores público e privado" - CEBES - Comissão 
de Saúde Mental, Rio de Janeiro. 

Esta é a programação para hoje à noite. 
Agradecendo a todos, apelamos para comparecerem a todas as nossas reu-
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niões, porque o que esta Comissão de Saúde espera é a colaboração de todos, é a 
análise crítica de todo o problema da temática da saúde em nosso País; porque, 
aquilo que visa esta Comissão, uma Comissão de estudos, é levar ao Poder público, 
aos órgãos responsáveis pela saúde pública do Brasil uma nova mentalidade que 
venha sobretudo em benefício do povo brasileiro. 

Está encerrada a sessão. 
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ABERTURA 
O SR. DEPUTADO INOC.eNCIO OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Saúde 

Srs. Parlamentares, meus Senhores e minhas Senhoras, a Comissão de Saúde 
da Câmara dos Deputados tem o prazer de, neste instante, reiniciar suas atividades. 

Convidamos para compor a Mesa o ilustre conferencista, Dr. Mozart de 
Abreu e Lima, Secretário-Executivo-Adjunto do Centro Nacional de Recursos Hu
manos, da CEPLAN, bem como o Dr. Márcio José de Almeida, Secretário de Saúde 
da Prefeitura de Londrina, Paraná; o Sr. José Saraiva Felipe, Diretor do Centro Re
gional de Saúde de Montes Claros, Minas Gerais; o Sr. Otávio Clementina Albu
querque, Chefe da Divisão de Preservação de Recursos Humanos da SUDENE, em 
Pernambuco; o Sr. José Duarte de Araújo, Coordenador de Ciências e Saúde do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

O conferencista disporá de 45 minutos e cada debatedor de 10 minutos. 
Em seguida, iniciaremos a fase de debates, e Dona Teresinha, que se encontra aqui, 
à minha esquerda, e é a secretária deste grupo de trabalho, receberá as perguntas, 
que poderão ser encaminhadas, por escrito ou verbalmente, de acordo com a inscri
ção previamente feita. Seria desnecessário dizer da importância de se tratar de uma 
política nacional da saúde para o Brasil, com todos os temas_ que aqui serão deba
tidos, ou seja, recursos humanos no setor de saúde, hierarquização dos serviços de 
saúde, privatização e estatização dos serviços de saúde etc. Esta nossa Mesa de tra
balhos, mostrando a necessidade da descentralização, acredita que a regionalização 
dos serviços de saúde constitui um dos temas mais importantes. A saúde não é só a 
falta de doenças ou enfermidades, mas um sistema, um conteúdo de bem-estar 
físico, mental e social. Preservar a saúde é um dever do Estado e o direito à saúde é 
um direito de todos. Portanto, a Comissão de Saúde, através do seu Presidente, 
Deputado José de Castro Coimbra, e de seu Coordenador, Deputado Ubaldo Dan
tas, agradece aos Srs. de batedores, aos Srs. conferencistas e a todos aqueles que com 
a sua presença ou com os seus trabalhos, enfim, com a sua participação, contri
buam para que tracemos uma política de saúde voltada para os altos interesses do 
País e, principalmente, para aquele beneficiário máximo da saúde, o povo brasi
leiro. 

Concedo, portanto, a palavra ao ilustre conferencista, Dr. Mozart de Abreu 
e Lima, antes fazendo o registro de que nosso Coordenador destes debates será o 
nobre Deputado pelo Estado do Paraná, Waldemir Belinati. 
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O SR. MOZART DE ABREU E UMA 
Conferencista 

Primeiramente, gostaria de saudar a Comissão de Saúde da Câmara dos 
Deputados que, por válios anos, tem sido provavelmente um dos órgãos mais bri-
lhantes do Congresso Nacional, onde em várias ou tratando de pro-
blemas ligados a assuntos também tratados por tais corno aspectos ligados a 
medicamentos ou relacionados a problemas de alimentação e nutrição, ou à saúde 
como um todo, a Comissão de Saúde tem sua atuação sempre no prin
cípio de que se devem discutir e aprofundar os debates sobre esses temas, no País. 

Por outro lado, gostari.a de chamar a atenção para o fato de que aceitei a 
incumbência de expor este tema, não como intelectual do setor mas como 
urna pessoa de ação, habituada ao esforço de produzir, de planejar, e também 
de implantar - implantando, aprimorando, aprofundando idéias que elas 
possam transformar-se numa realidade melhor para o nosso povo. claro que, ao 
abordar este tema, eu me sinto entre aqueles profissionais da área de saúde que 
defendem uma grande integração, em que acredito, admitindo, aceitando fundamen
talmente que a saúde de um povo não se gera exatamente a nível de cuidados mé
dicos. Portanto, faço parte desse conjunto de profissionais que assim pensam, 
considerando que os problemas de saúde se situam numa posição superior, ou 
seja, os problemas de saúde como os problemas sociais, de uma maneira geral, 
estão muito mais situados, hierarquizados, embutidos dentro da política 
de desenvolvimento econômico que conduz e condiciona as no social. 
Por conseguinte, ao aceitar o tema, em princípio, eu também me colocava na posi
ção de que abordá-lo defendendo o tema da regiona
lização e hierarquização - como se isso fosse urna panacéia, alguma coisa que pu
desse transformar efetivamente o evidente caos em que se debate a saúde no Brasil-, 
ao aceitar essa tese, eu admito que apenas a e a regionalização de 
atividades, aplicáveis no caso às atividades de cuidados médicos, devesse 
representar apenas um dos três principais que, acho, condicionam a polí
tica de saúde. Ademais, eu não quis ser abrangente, porque acredito que sobre este 
terna, descentralização e regionalização, existe uma quantidade imensa de coisas 
escritas, provavelmente muito mais bem feitas, muito mais bem elaboradas do que 
aquilo que aqui vou dizer. Por outro lado, considerei tan1bém que a presença, entre 
os de batedores, ~e com extrema experiência no campo da saúde poderia 
perfeitamente preencher todas as lacunas que, por certo, serão muitas em tomo do 
tema que vou expor e colocar em debate. Da mesma forma, espero uma contri
buição efetiva de todos aqueles que prestigiaram esta conferência e que se en
contram, no sentido de que possan1os aprofundar as idéias e sair, se não com 
uma idéia comum sobre o tema, menos, com uma idéia comum sobre o quanto 
ele reoresenta em termos da rnefüoria da saúde do povo brasileiro. 
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Em lugar, admitimos que é necessário superar, de forma definitiva, 
a visão de que o desenvolvimento social possa materializar-se através 
de ações ao nível dos chamados setores sociais. E isso é aplicável à saúde, 
à educação, ação que as ações no campo social. 

Nessa ainda parece lógico e que o estado de saúde 
de um povo é resultante de decisões e mais significativas 
do que relativas à definição de atividades e de seus sistemas de 

no que concerne à de médicos. Essas importantes deci-
a esfera econômica têm como matéria à 

as sócio-econômica dos 
cial as condições de saúde, constitui reflexo 
e salário e, do nível de 
rada. 

dimensões das ativi-

Ao Estado, na poder-se-ão im-
putar responsabilidades em mais carentes, 
aos bens e essenciais à sua sobrevivência e à qualidade de vida, 
de modo a de mercado. Os bens e 

de infra-estrutura social 
o sanea-

compreensão do processo 
explicitamente, ao nível das 
dimensões da e, 
quantitativas e qualitativas se vão expressar basicamente, nos baixos níveis de 
acesso aos bens e serviços infra-estrutura social de que falamos, impedidores na-
turais, por sua vez, da das modificações reais do estado sanitário, 
buscada na de serviços e da assistência 

utilizada como panacéia de todos os males. 
Dessa qual for a natureza e os objetivos da ação governamental 

na área específica dos cuidados médicos, ela baixa eficácia e 
duvidosa eficiência na elevação dos de saúde no interior da sociedade, mui-
to menos em de suas ineficiências e apontadas, às 
vezes apontadas exageradamente, do que pelas características e dimensões 
da problemática social e da em si, e de acesso das popu-
lações mais carentes aos bens e serviços essenciais - estes, na maioria das vezes, 
distribuídos dentro de critérios de pura racionalidade de mercado. 

Num comentário sobre isso, poderíamos dizer que, muitas vezes, vemos cida-
des que de abastecimento de e, no entanto, às vezes, 
10%, 15% ou 20% da efetivamente dessas comunidades é 
ficiada sistemas abastecimento de pagar 

infra-estrutura realizada Estado e sua 
característica social. 
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Em resumo, podemos afirmar que a melhoria do estado de saúde de um 
povo não apresenta grande correlação com os esforços de crescimento, por si só, do 
volume de atividades de atenção médica ·- esta, em princípio, um direito natural 
do cidadão, para cuja materialização é imprescindível e insubstituível a presença 
direta do Estado, dada a impossibilidade de satisfatório desempenho de outros 
agentes, no que concerne ao atendimento de grandes contingentes populacionais 
carentes. 

AS RESPONSABILIDADES DO SETOR 

Consideramos significativo esclarecer que, mesmo admitindo o escasso 
grau de interferência de que dispõe o setor Saúde, através de seus planejadores e pro
fissionais, na formulação e operação da política econômica, isto não significa a 
ausência de responsabilidades e não justifica a emissão do setor no sentido de sub
sidiar, de forma sistemática, os condutores da área econômica, explicitando-lhes, 
sempre que ocorram ou sejam previsíveis, as repercussões perversas da ação econô
mica no estado de saúde, e nos padrões de qualidade de vida da população. A espe
cialização na condução de tarefas ao nível de um setor social não exclui a respon
sabilidade, segundo nosso ponto de vista, sobre o comportamento global da socie
dade. 

No que diz respeito, no entanto, ao esforço de atendimento de necessidades 
essenciais, através de certos componentes da denominada infra-estrutura social, 
como, por exemplo, o saneamento, a alimentação e a correção do ambiente insa
lubre etc., não se pode prescindir da firme atuação do setor Saúde, no mínimo 
co-participando na definição de prioridades e no estabelecimento de esquemas que 
possibilitem ampliar o acesso das populações mais pobres aos bens e serviços distri
buídos. A omissão ou a insuficiente atuação setorial nessas áreas tem permitido a 
adoção pura e simples de princípios de racionalidade econômico-financeira respon
sáveis, em grande parte, pelo reduzido impacto dessas ações sobre as condições 
sociais prevalentes, para cuja melhoria foram justificados os esforços de investi
mento realizados. 

Completando o leque, situam-se as ações cuja responsabilidade maior com
pete ao setor Saúde, os cuidados médicos em especial, para cuja ampliação e me
lhoria destina o Governo soma relativamente apreciável de recursos, e onde prepon
deram sistemas operacionais no mínimo considerados alienados em relação à reali
dade econômico-social do País. Nessa área, rivalizam-se alternativas, debate-se inten
samente sobre os sistemas de operação adotados e, sobretudo, questionam-se as 
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prioridades estabelecidas, nas quais se privilegiam as ações e os serviços mais sofis
ticados e o destaque da parte maior dos recursos para os agentes privados, respon
sável pela multiplicação desnecessária e prejudicial de atos médicos praticados em 
nome e às custas do Estado. 

No nosso entender, cada segmento social apresenta escalas diferentes de 
problemas e, conseqüentemente, de necessidades de saúde, algumas vezes confli
tantes. O desenvolvimento de atividades de prevenção, proteção ou de recupe
ração da saúde, sobretudo consideradas as diferentes escalas de necessidades 
específicas e comuns dos grupamentos sociais, em última análise, depende do 
volume de recursos que as pessoas, individualmente ou coletivamente, pela pre
sença do Estado, a eles destinem. Os recursos destinados através do Estado e não 
devem constituir-se em um estímulo à multiplicação desnecessária e tantas vezes 
prejudicial de atos médicos. 

A maior ou menor eficácia na aplicação dos recursos destinados pelo Go
verno para essa área, além de estar diretamente influenciada pela utilização de 
critérios de prioridade que beneficiem mais diretamente os segmentos sociais de 
mais baixa renda e privilegiem o desenvolvimento de ações preventivas e cuidados 
primários, depende fundamentalmente das ações dirigidas no objetivo de elevar os 
níveis de satisfação das necessidades básicas - uma responsabilidade própria do 
Estado - e da racionalidade na destinação e aplicação de recursos, a nível do 
setor Saúde. 

A DESCENTRALIZAÇÃO E A REGIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

Antes de desenvolver a parte mais pertinente ao tema em debate, convém 
esclarecer que o maior problema que atinge o setor Saúde é justamente o privile
giamento das ações sofisticadas, praticadas a nível da clínica especializada e dos 
hospitais privados, fruto do crescente desvio de recursos da área pública na dire
ção da empresa médica. Reconhecido que qualquer empreendimento privado tem 
como objetivo a realização de lucros, a privatização em larga escala do setor Saúde 
tem acarretado sérios desvios de natureza ética, o crescimento acelerado de des
pesas, a realização de atos desnecessários e de uma medicina alienada e vocacionada 
para a total mercantilização do ato médico, num setor reconhecidamente impene
trável às práticas de controle. 

A especial natureza autoritária da relação médico-paciente, que retira do 
consumidor a capacidade de barganha, dificulta o exercício do controle, situação 
agravada ao extremo, quando entre médicos e pacientes se interpõem interesses 
inerentes à organização empresarial. 
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Por outro lado, o empresariado médico constituído em lobby tem sido 
freqüentemente o obstáculo maior a qualquer medida que possa contribuir de al
guma maneira para o advento de uma nova concepção na organização e desenvol
vimento do sistema de saúde. 

É somente dentro deste quadro de referências que acreditamos possa ter 
utilidade uma discussão sobre o tema da descentralização e regionalização das ativi
dades de saúde, pois que fora dele poderia parecer a utilização do velho truque de 
justificar a insuficiência ou explicar as suas causas, a partir de irracionalidade no 
processo, quando os problemas existentes são derivados de impropriedades de defi
nição política ou de condicionamentos na aplicação de seus instrumentos de ação. 

A descentralização representa uma tendência contemporânea no sentido de 
simplificar a estruturação burocrática das organizações de larga escala. O seu obje
tivo estratégico é o de aproximar o processo de tomada de decisão dos locais onde 
as coisas são produzidas, daí muitas vezes ser encarada como dispersão geográfica 
da administração. 

A regionalização, em termos amplos, tem sido empregada como forma de 
descentralizar, mediante o ordenamento e a organização dos serviços de uma deter
minada área territorial, à qual se proporcionam os mecanismos para o exercício da 
autonomia administrativa. No setor Saúde, em particular, o sentido da regionali
zação tem sido o de proporcionar a organização racional de diferentes serviços, 
através da coordenação de unidades operativas e atividades num sistema de comple
xidade crescente e interdependente, a partir da atenção primária de saúde. 

A regionalização, como princípio aplicado ao setor Saúde, repousa na 
idéia geratriz de que um sistema de saúde deveria estar organizado em níveis, 
desde a periferia até os centros de influência e referência político-econômico-cul
tural, tendo como determinante a articulação funcional entre os vários níveis, de 
modo a que se atenda tanto à imperiosidade da racionalidade econômica como às 
necessidades fundamentais da coletividade. O desenvolvimento das atividades do 
setor Saúde, em bases objetivas, exige seu equacionamento em estreita vinculação 
com as condições econômicas e sociais. As desigualdades na distribuição pessoal e 
regional da renda implicam, necessariamente, a distribuição desigual dos serviços 
de assistência médica, que somente poderão ser compensados mediante a interfe
rência direta do Estado. 

Pressupõe também os objetivos da regionalização que disponha de uni
dade de doutrina e comando nos vários níveis do sistema - para que se proporcio
nem condições efetivas de articulação entre as unidades componentes e a exis
tência real de uma rede básica de serviços, municipalizada no interior e distritali
zada nas grandes cidades e áreas metropolitanas. Através dessa rede básica proces
sar-se-iam a interiorização e periferização da medicina, utilizando-se largamente, 
inclusive, o recurso ao pessoal de nível auxiliar, devidamente treinado, quando da 
impossibilidade de fixação de médicos e para a realização de atividades de pre
venção e promoção da saúde. 

A unidade do sistema, no nível central, com funções normativas e contro
ladoras; a delegação expressa de autoridade e responsabilidade executiva às uni
dades federativas que administrariam o sistema em suas jurisdições e operariam 
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as unidades do 2'! e 39 níveis; o exercício, pelos municípios, das atividades de 
atenção primária, inclusive as de penetração rural, administrando e operando a 
rede básica de saúde, e o progressivo privilegiamento da atuação direta do Go
verno na produção de serviços representam condicionantes essenciais para que 
se possa pensar eficazmente em regionalização, e mais significativamente dar o 
passo, ao mesmo tempo cauteloso e audacioso, para a resolução dos crônicos 
problemas do setor Saúde e da assistência médico-sanitária em particular. 

Em síntese, pretendíamos, concluindo a nossa exposição, uma estratégia 
sobre a questão saúde, que não trata apenas da saúde em si, em particular, mas 
que envolve interesses dos vários segmentos da sociedade, desde os trabalhadores 
aos profissionais que nela militam, passando pela chamada classe política, que 
tem a responsabilidade de legislar sobre a questão Saúde, e pelo Poder Executivo, 
a quem deve caber a execução de atividades nesse campo. É muito importante 
que tal estratégia compreenda três estágios fundamentais e simultâneos, em razão 
do que se poderia considerar a saúde como estratégia de política social. O pano de 
fundo dessa estratégia seria a questão da saúde em países em desenvolvimento, consi
derada a grande carga, o grande volume de população em regime de pobreza e de 
pobreza absoluta. É grande o contingente - 60 a 70 milhões - de brasileiros que 
marginam nas cidades ou no campo e que praticamente não têm voz, nem sequer 
conseguem canais de representatividade que possibilitem seu acesso ao processo de 
visão para dizer o que lhes é mais útil e adequado. Logicamente, a questão da saúde, 
como questão social, deveria basear-se essencilamen te nessas vozes que estão mudas 
e que precisam expressar-se, precisam fazer-se ouvir nas suas necessidades. 

Dentro desse grande quadro de pobreza, de pobreza absoluta, situa-se o pro
blema do direcionamento da política econômica, dos instrumentos de política 
econômica, da política salarial, da política de emprego, no sentido de que possibi
litem efetivamente que as populações tenham a mínima condição econômica para 
adquirirem bens e serviços, sejam quais forem eles, tanto em termos da saúde pro
priamente dita, como aqueles de infra-estrutura social básica - saneamento, água, 
esgoto, alimentação, remédios - enfim, todo esse grande contingente de ações que 
permitem à população contar com uma infra-estrutura social em si, a receber e 
perenizar os benefícios de assistência médica em especial. 

Como segundo ponto, nós consideraríamos exatamente a necessidade 
de desenvolver esquemas, de propor soluções, de propor instrumentos que possi
bilitem, quando se fazem as grandes linhas, quando se desenvolvem os grandes 
projetos na área de infra-estrutura social básica, seja ela alimentação básica para 
todo o povo, saneamento para todo o povo, água para todo o povo, que permitam 
exatamente que esse sistema de abastecimento, que esse sistema de prestação de 
serviços tanto possa ser um serviço considerado como de melhoria daquilo que 
poderíamos chamar de conveniência pessoal de algumas pessoas, mas que também 
seja aplicado no sentido de um direito fundamental de todos, cabendo ao Esta
do, primariamente, possibilitar o acesso desse grande contingente, dessa popu
lação em regime de pobreza absoluta, a esse bem de serviço; isso, por certo, tor
nará mais eficiente aquele terceiro escalão, no sentido de urna política de saúde 
vinculada a uma política de desenvolvimento social propriamente dita, que seria o 
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do controle dos efeitos, aquilo que exatamente está na rede do sistema próprio dos 
cuidados médicos que recebe a grande carga de problemas, que, de fato, poderiam 
ser solucionados se as grandes endemias estivessem controladas, se as enfermidades 
transmissíveis estivessem controladas, se o direito à alimentação básica fosse um 
direitos de todos, se o abastecimento de água, o saneamento fossem igualmente um 
direito também de todos. Provavelmente, nesse nível, nessa escala de hoje, a nível 
do chamado sistema de controle de efeitos, que é exatamente o nível de cuidados 
pessoais de saúde, provavelmente tais problemas seriam minimizados, provavel
mente seriam muito menores, as filas de hoje seriam muito menores e todos os 
efeitos referentes a uma atuação dessa área, todos os problemas referentes a uma 
atuação dessa área. 

Logicamente, eu apontaria como um problema fundamental nessa área a 
chamada e considerada dualidade de comando no setor. É preciso chegar-se a um 
acordo quanto a isso. É preciso que se unifique, a nível nacional, o comando da 
política de saúde neste País (Palmas). Não é possível que continue em função de 
características muitas vezes de problemas de natureza pessoal e vaidades de natu
reza pessoal. Não se pode deixar de reconhecer essa realidade latente que salta aos 
olhos de todos. Ê impossível regionalizar, é impossível descentralizar, é impossível 
fazer as unidades federativas cumprirem a sua função, os municípios cumprirem 
a sua missão, se a nível federal não se chega a um acordo, se não se chega a uma 
definição que todos já aceitam como absolutan1ente necessária. Logicamente, há 
tentativas, tentativas suficientes de racionalizar a dualidade que eu considero, 
até certo ponto; pode-se considerar um avanço, mas a lei do Sistema Nacional 
de Saúde, no meu entender, representou, em si, uma tentativa de racionar essa 
dualidade, tentando dividir atribuições, como se pudesse separar essas coisas 
da realidade da indivisibilidade do homem em si, do homem em suas necessidades 
como um todo, único e indivisível e que, portanto, precisa de unidade de comando 
também nas ações que são voltadas para ele. Gostaria de deixar essas colocações, 
e sobretudo, ressaltar mais uma vez que temos de trabalhar, os planejadores sociais, 
no sentido de, gradativamente, desde que não seja possível muitas vezes influir na 
decisão da política econômica, mas pelo menos estudar, sistematizar informações, 
no sentido de permanentemente definir os efeitos que porventura possam ser previ
síveis ou, de fato, danosos em determinados instrumentos político-econômicos, na 
realidade social, na melhoria das condições de saúde, na melhoria da qualidade de 
vida do homem. São as palavras que eu gostaria de deixar com os Senhores e agrade
cer a atenção. (Palmas). 
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DEBATES 

- Márcio José de Almeida 
- José Saraiva Felippe 
- Otávio Clementino Albuquerque 
- José Duarte de Araújo 
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O SR. JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) -- A Presidência deste 
grupo de trabalho tem o prazer de anunciar a presença nesta sessão do Deputado 
Ubaldo Dantas, Coordenador-Geral do Simpósio, que está aqui a nossa esquerda. 
Concedemos agora a palavra ao Dr. Márcio José de Almeida, primeiro debatedor, 
Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Londrina, Paraná. O Dr. Márcio 
José de Almeida com a palavra, disporá de 1 O minutos para sua exposição. 

O SR. MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA - Sr. Presidente, a V. Exa. e aos 
demais membros da Comissão de Saúde da Câmara, em especial ao Deputado 
Ubaldo Dantas, quero agradecer a lembrança e o convite para participar deste 
Simpósio, e ressalto que este agradecimento deve-se menos ao meu reconhecimento 
profissional e muito mais à decisão de incluir nesta Mesa um agente de saúde que 
atua a nível municipal, fato nem sempre lembrado em outros ciclos de debates. 

Nossa contribuição para o debate acerca da descentralização, hierarquização 
e regionalização das atividades de saúde, tem em vista registrar algumas reflexões 
da equipe de saúde do Município de Londrina, reflexões que decorrem da prá
tica cotidiana de implantação de um modelo inovador de organização de serviços 
de saúde. 

Os resultados acumulados em 10 anos de existência/resistêntica da "expe
riência de Londrina" nos permitem assumir, obrigatoriamente, duas convicções que, a 
nosso ver, devem balizar os debates em tomo de qualquer tentativa séria de im
plantação de um sistema descentralizado e regionalizado de serviços de saúde. A 
primeira delas diz respeito ao papel complementar, secundário, que desempenham 
os serviços de saúde na elevação significativa do nível de saúde do povo. É inegável 
a forma determinante em que os níveis de renda, os modos de produção econô
mica e as relações de trabalho interferem no estado de saúde da população. Daí 
por que a relevância de se ter sempre presente que, paralela e concomitantemente 
aos esforços por um sistema de serviços de saúde mais adequado às necessidades do 
povo, é imprescindível a luta por um modelo econômico mais justo e democrático. 

A segunda convicção refere-se à necessidade de debater o tema descentrali
zação, hierarquização e regionalização, desde um enfoque de atenção primária de 
saúde. Não só porque esta é a nossa prática na "experiência de Londrina", mas fun
damentalmente para evitar os riscos de se incorrer numa mera racionalização admi
nistrativa do atual sistema de serviços de saúde. A nosso ver não se trata de dis
cutir e implantar a descentralização e a regionalização, entendendo-as como ques
tões meramente técnicas, nem muito menos entendendo-as como instrumentos 
facilitadores de acumulação de capital. Trata-se sim de descentralizar e 
tendo como arcabouço um sistema de serviços de saúde desprovido de interesses 
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lucrativos, empresariais e corporativistas. Descentralizar e regionalizar serviços de 
saúde cujas instituições mantenedoras não s6 aceitem mas busquem a participação 
comunitária como elemento de co-gestão. Enfim, importa e é fundamental debater 
a descentralização e a regionalização de serviços de saúde como princípios do mo
delo de atenção primária de saúde, onde a existência de serviços mais diferenciados 

níveis secundário e terciário - adquire o significado de retaguarda, de apoio a uma 
ampla rede de serviços básicos de saúde, disseminados pela malha urbana e distritos 
rurais. 

Tendo como balizamento estas duas convicções, extraídas da prática coti
diana e na medida que não tenham discordâncias com a exposição do Dr. Mo
zart, as guestões que julgamos pertinentes trazer para o debate pretendem ser sim
plesmente de aprofundamento e exemplificação. São fruto, também elas, das 
reflexões elaboradas pela equipe de saúde que integramos. Reflexões nem sempre 
explicitadas ou formalizadas com clareza, é bem verdade, mas percebidas e captadas 
nas discussões técnicas, administrativas e, sobretudo, nas incontáveis dificuldades e 
empecilhos com que se depara na execução da mais simples ação de saúde quando 
inserida numa proposta inovadora. 

!~QUESTÃO 

Em que medida é realista pensar/discutir a implantação da descentralização, 
hierarquização e regionalização das atividades de saúde, mantendo-se intocada a 
atual política de produção de recursos humanos que, em linhas gerais, caracteriza-se 
por ênfase na formação de profissionais de nível superior, com um perfil especiali
zado e um tímido incentivo ao treinamento de pessoal de nível elementar e médio? 

Entendemos que é o mercado de trabalho, determinado pelas formas de pro
dução de ações de saúde, que determina, por sua vez, a forma de produção de re
cursos humanos para o setor. Essa determinância, no entanto, é dinâmica e influên
cias no sentido inverso também ocorrem. No entanto, não ocorrem "aberturas" no 
aparelho formador de recursos humanos a ponto de existir uma produção mínima 
de pessoal de saúde, compromissado com a saúde do povo e disposto a assumir 
tarefas no desenho e prática de modelos alternativos. 

Nossa própria experiência tem-se ressentido disso. Apesar de limitada e, por
tanto, possuir pequena capacidade de absorção de profissionais, em certos setores 
corno odontologia e enfermagem já se passou por períodos de carência. Quanto ao 
pessoal de nível elementar e médio, nossa própria estrutura teve que se adaptar para 
esse treinamento, uma vez que as instituições tradicionais de formação de pessoal 
desses níveis (SENAC, cursos técnicos de enfermagem) estão voltadas unicamente 
para a prática hospitalar. 
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2~ QUESTÃO 

Até que ponto a atual Política Nacional de Saúde, elaborada e desenvolvida 
predominantemente pelo Setor de Assistência Médica da Previdência Social, que na 
prática diária da prestação de serviços de saúde tem desatendido as necessidades da 
maioria da população, em favor dos interesses da indústria farmacêutica, da indús
tria de equipamentos médico-hospitalares e de setores empresariais da medicina, 
permite-se pensar na implantação efetiva da descentralização e regionalização das 
atividades de saúde? 

Nossa opinião é que, enquanto perdurar a opção de produzir ações de 
saúde através de mecanismos privatizantes pagamento por U.S., convênios-empre
sas -, as tentativas de descentralização e regionalização se limitarão à busca de maior 
racionalidade administrativa, cujos objetivos, mantidos os atuais privilégios do 
complexo médico-industrial, serão basicamente de acumulação de capital, embora 
publicamente o discurso apresente objetivos de melhoria do aparelho prestador de 
serviços de saúde. 

E o mais grave é que esta política, cujo centro de decisão e de interesses 
localiza-se na Previdência Social, extravaza inevitavelmente para as outras institui
ções que atuam no setor Saúde, visto que financeiramente todas mantêm algum 
vínculo, direto ou indireto, com o INAMPS. 

Concretamente, em Londrina, temos exemplos evidentes do que estamos 
afirmando: primeiro houve, em 1978, o episódio do rompimento do convênio 
existente há 7 anos entre a Prefeitura do Município de Londrina e a Fundação Univer
sidade Estadual de Londrina, através do gual ambas as instituições conjugaram 
esforços para a manutenção do Pronto Socorro e do Hospital Universitário. Em 
1978, a reitoria da Universidade, incorporando à visão empresarial da Previdência 
Social, propôs a mudança da forma de contribuição financeira da Prefeitura, no 
sentido de que passasse de subvenção fixa anual para a de pagamento por ato 
médico prestado ou por atendimento. Na medida que a Prefeitura não é órgão 
previdenciário de indigente, conotação fatalmente deduzível, caso aceitasse a_pro
posta da reitoria, e ainda mais, na medida que não concordamos com a mudan
ça, também em virtude da sua decorrente burocratização - auditorias, conferição 
de faturas, glosas etc. -, a reitoria decidiu romper o convênio. Com isso um em
brião de hierarquização que existia, uma vez que o Ambulatório Geral, o Pronto 
Socorro e mesmo os leitos hospitalares do HU, serviam de retaguarda para os 
postos de saúde periféricos - hoje são 14, sendo 10 administrados pela Prefeitura-, 
sofreu um processo de deterioração, pois o HU limitou o atendimento dos pa
cientes não contribuintes da Previdência Social. 

O segundo exemplo é o do convênio que, a duras penas, conseguimos fir
mar com o INAMPS para receber alguma retribuição financeira relativa ao atendi
mento que os postos de saúde administrados pela Prefeitura prestam à população 
previdenciária que os procuram. Apesar de mais de 60% da demanda dos postos 
ser constituída de previdenciários, a participação financeira do INAMPS limita-se 
a cerca de 1/4 do custo de manutenção dos postos -Cr$ 6.000,00 cada mês. Essa evi-
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dente disparidade, muito mais do que representar uma simples distorção adminis
trativa, é conseqüência de uma política institucional que, ao conÚário de priorizar 
a articulação com outros órgãos públicos, prefere carrear os recursos para setores 
empresariais da medicina. Mais uma vez a hierarquização de serviços de saúde é 
dificultada, pois fatalmente acrescentam-se dificuldades à tarefa de manter e am
pliar a rede de serviços básicos de saúde, sustentáculo de qualquer sistema descen
tralizado e regionalizado, voltado aos interesses e necessidades da mioria do povo. 

3~ QUESTÃO 

Em que medida as atuais instituições de Saúde centrais do País -- Ministério 
da Saúde e Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - estão 
efetivamente assumindo, na prática, o discurso descentralizante, hierarquizante e 
regionalizante que propalam, inclusive através de textos legais? 

A Lei 6.229, que criou o Sistema Nacional de Saúde, é com certa freqüên
cia apresentada como sendo um instrumento importante de reorganização dos 
serviços de saúde, imbuída que estaria de uma visão sistémica da qual a descentra
lização, hierarquização e regionalização são elementos integrantes. Será que ela é 
realmente esse instrumento? Na verdade, os já decorridos 4 anos, desde sua sanção, 
indicam ser mais real entendê-la como uma acomodação racionalizadora do status 
quo, tendo inclusive a preocupação de consolidar uma dicotomia absurda, mas 
essencial para os privilegiados pela atual Política Nacional de Saúde, que é a sepa
ração de um campo de atenção à saúde individual e outro de atenção à saúde cole
tiva. O primeiro, de atribuição do Ministério da Previdência e Assistência Social e o 
segundo, do Ministério da Saúde. Essa simples dicotomia já inviabiliza, de início, 
qualquer tentativa séria de descentralização, hierarquização e regionalização. Em 
termos mais abrangentes, na medida que as ações de saúde, num enfoque de 
atenção primária, são necessariamente integrais, ou seja, medidas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, indissociáveis no tempo e no espaço. 

Ainda mantendo-se no campo da análise de legislação, que outro texto 
legal avançou no sentido da implantação efetiva do SNS? Nem regulamentada a 
própria Lei foi. Não são indícios que confirmam nosso parecer de que a Lei não 
veio para mudar nada? 

Na verdade, o único instrumento legal que é coerente com uma proposta 
de descentralização, hierarquização e regionalização pelas bases, ou seja, que privi
legia a estruturação de uma ampla rede de serviços básicos de saúde, é a Portaria 
Interministerial 001/78. 

A própria correção de um equívoco seríssimo registrado no texto da Lei 
6.229 ainda não foi providenciada. Como a própria Comissão Permanente de 
Consulta (CPC) nos comunicou, em parecer datado de 16/9/77, a atribuição aos 
governos municipais da prestação de serviços de pronto socorro deve ser entendida 
nos termos em que ficou definida a "unidade de emergência" na Portaria 30/MS/ 
BSB de 11/2/77. Na mesma época, parecer emitido pelo Dr. Murillo Villela Bastos, 
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anunciava que "o texto da Lei saiu com a 
do texto pensou que fosse a mesma coisa que 

socorro". 
'º'"'w".r'"'º têm acarretado este "cochilo"! 

vez que já 
locais. 

prévia na 
de Pronto 

se nem ao nível dos instrumentos o Minis-
e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

têm demonstrado interesse em 

zante e ''"'"v'"'""~""-' 

base da estrutura """''J-vvu 

cipais? 
Levando em conta as características do modelo de atenção de 
nossa é que a da hierarquização e 

regionalização não só não dos governos 
como deve ter neles sua base de sustentação, atribuindo-lhes a incumbência de 
estruturar e manter a rede de serviços mani-

por interesses lucrativos que 
de entrada para seus leitos e 

Além do é inegável a maior eficácia que 
cipal 
devido ao menor número 
midade com o povo, 
fiscalizador de 

com os demais níveis da ~-.. u•uo 

de níveis hierárquicos como 
de constante, reivindicador de e 

Embora não estas as únicas variáveis o fato de a Prefeitura 
de Londrina, l O postos de saúde no de 2 

Estado e a Universidade Estadual 

E isso apesar do esvaziamento financeiro que 
brasileiros. É evidente que' se houvesse uma melhor 
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tária; se o Ministério da Saúde cumprisse seus anunciados propósitos de transferir 
recursos diretamente aos municípios, e não através das secretarias de Estado das 
unidades federadas que os manipulam politiqueiramente; se os governos esta
duais efetivamente assessorassem tecnicamente os municípios ao invés simples
mente de solicitar a disponibilidade de funcionários municipais para trabalhar nos 
seus êentros de saúde; se o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social priorizasse 
seus investimentos em programas integrados de saúde - como a Prefeitura do Muni
cípio de Londrina, que encaminhou e até hoje não recebeu liberação dos recursos 
para construir 7 postos de saúde e l unidade integrada -, ao invés de dirigi-los para 
interesses privados/hospitalares; se todos esses "ses" fossem ao menos parcialmente 
concretizados, não temos dúvida nenhuma em afirmar: os· municípios brasileiros 
passariam a viabilizar a idéia de descentralização, hierarquização e regionalização 
de serviços de saúde. 

Essas são as três questões que julguei pertinente trazer para o debate nesta 
Sessão. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ SARAIVA FELIPE 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) - A Presidência da 
Mesa avisa que será distribuído neste instante um papel para aqueles que desejarem 
fazer as suas perguntas e diretamente encaminhá-las ao Sr. conferencista ou aos 
ilustres debatedores. Com a palavra agora o Dr. José Saraiva Felipe, Diretor do 
Centro Regional de Saúde de Montes Claros, Minas Gerais. 

O SR. JOSÉ SARAIVA FELIPE - Inicialmente eu gostaria de agradecer 
à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados o honroso convite, e o farei 
nas pessoas de seu presidente, Deputado José de Castro Coimbra, e dos Deputados 
que se contactaram comigo, o Dr. Ubaldo Dantas e Dr. Dario Tavares. 

Acreditando que o conferencista tenha sido muito feliz nas suas conside
rações, a nossa participação se aterá à tentativa de fazer convergir o que foi dito e a 
prática do nosso trabalho, desenvolvido no Centro Regional de Saúde de Montes 
Claros, num projeto de extensão de cobertura que abrange a área mineira da 
SUDENE. 

Eu gostaria de ressaltar que, apresentando o processo de regionalização e 
descentralização dos serviços de saúde de Minas Gerais os vícios já assinalados 
pelo Dr. Mozart - como medida racionalizada, instrumentalista, dentro de uma 
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ótica funcional -, foi possível algum avanço na medida que favoreceu a estru
turação de uma equipa regional, crítica, e permitiu um certo grau de flexibili
dade na irpplantação e forma de atuação dentro do trabalho. 

E; à medida que íamos constatando os obstáculos, permitiu-nos, estabele
cendo um certo nível de conflito institucional, reclamar algo mais em termos de 
poder de decisão. E isto não através de tentativa de clarear a percepção de técnicos 
e burocratas - que nós existimos em qualquer nível de um sistema administrativo 
-, mas na medida que a efetiva implantação dos serviços ganhou, por um lado, 
o respaldo das centenas de milhares de usuários com quem procuramos estabelecer 
um diálogo e, por outro, o lado, na medida que se procurou um trabalho junto 
às lideranças locais, com repercussão em outras esferas do poder político. Advirto, 
estou colocando a coisa como um processo, e ainda há muito espaço a ser dispu
tado. 

Assim se admitimos que a descentralização, entendida como a transferência 
de poder mais para a periferia, de uma decisão política, o nosso espaço 
de trabalho, deixando de lado a falsa dicotomização técnico/política, que justifica 
mais do que contribui, reside na interação do nosso trabalho com interesses da 
periferia, dos usuários dos serviços de saúde, dos funcionários locais, dos prefeitos, 
da representação política dos municípios, dos membros da equipe de trabalho etc. 

Outro tópico que no nosso entender mereceria uma referência mais espe
cífica diz respeito a necessidade de uma coordenação interinstitucional dos órgãos 
prestadores de serviços de saúde para que tivéssemos uma regionalização com um 
mínimo de lógica e sentido. 

Isto, na nossa experiência de trabalho, não ocorre geralmente nem entre 
órgãos públicos. Em várias cidades da região há o mesmo tipo de serviço sendo 
prestado pela SES e pela FSESP. Há histórias de tentativas de negociação entre as 
instituições, sem que se tivesse chegado a um acordo. 

Sob o prisma de quem trabalha a nível local ou regional, este paralelismo 
exarcebado prenuncia as dificuldades para a implantação de um SNS com um ór
gão coordenador a nível federal - MS -, outro a nível estadual as SsS -, e outro 
a nível local - as Ss municipais de saúde. 

Quanto à rede hospitalar privada, reforçando o do conferen-
cista de que se trata de um setor reconhecidamente impenetrável às práticas de 
controle, em todas as oportunidades em que houve tentativas de articulação, as 
reações foram reticentes, não raro hostis. 

Estas constatações vêm, ainda, corroborar a opinião do conferencista de 
que existe a necessidade de uma interferência mais vigorosa e direta por parte do 
Estado, tendo ele um papel coordenador e disciplinador de um sistema nacional 
de saúde único, atuante, acima da competição entre burocratas, superior aos inte
resses do lucro e sem verticalismos funcionais, que venha a beneficiar a maioria 
da população. 

Quanto à participação do INAMPS no projeto, imprescindível para a sua 
manutenção, ela vem-se dando, apesar de algumas ameaças esporádicas da rescisão 
do convênio existente, o que implicaria a desativação das 235 agências nr<•<to,rlr.r<>< 

de serviços de saúde. 
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Acreditamos que deva prevalecer, mc1us1ve, o bom-senso, pms com um re-
curso que normalmente mal cobre as despesas mensalmente, por um 

de . categmia, a Assistência Médica da Previdência Social se faz presente 
na sede e nos distritos dos 4 7 municípios da área. que não 
devam os interesses que consideram um desvio de 
recursos dos seus cofres a realização de convênios com para atender 
a uma área - atenção primária que, segundo esses mesmos seria da res-
ponsabilidade do MS, das SsES e serviços municipais de saúde, submetidos a or
çamentos irrisórios. 

Gostaria de ressaltar e advertir que, dentro do apoio político que ternos me
recido por das um componente de facilitamento tem sido o dila
cerante processo de centralização tributária. A maioiia dos municípios brasileiros 
se vê totalmente dependente dos recursos, dê projetos, dotações especiais e convênios 
que, em boa parte das vezes, se constituel-n em formas de manipulação 
além de oferecerem pequena flexibilidade em relação aos interesses locais. 

ainda, como órgão fmanciador e de apoio ao nosso trabalho, o Programa 
de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento - PIASS, e esperamos que, 
preservando o espírito que norteou a sua criação e a linha de trabalho que adotou, 
procure continuar desenvolvendo formas alternativas e horizontais de relacionamen
to com os níveis estadual, regional e local. 

Para terminar, corroborando a posição do conferencista acerca da "necessi
dade de superação, de forma defmitiva, da visão de que o desenvolvimento social 
possa materializar-se simplesmente através de ações específicas ao nível dos cha
mados setores sociais" eu colocarei duas questões e gostaria que merecesse aten
ção especial por parte daqueles que fazem normas e repassam a outros quiçá 
na boa. fé de, com este procedimento isolado, estar contribuindo para a 
de algumas doenças. 

Uma recomendação diz que os tuberculosos devem ser controlados ao nível 
dos ambulatórios. Concordamos e praticamos. Mas como controlar eficazmente, em 
uma região onde cresce a cada dia o número de bóias-frias, os tuberculosos que se 
deslocam periodicamente pela região, atendendo à demanda de trabalho, num raio 
de 350 quilômetros? 

Outra questão. O desmatamento e o plantio de florestas homogêneas, alta
mente depredadoras da fauna, interrrompem o ciclo silvestre e empurram para as 
cafuas da região espécies de triatomínios - barbeiros - de ciclo anterior totalmente 
silvestre como o P. Geniculata potencialmente transmissoras da doença de Cha
gas. Em conseqüência tem sido alarmante o índice de infestação domiciliar. Pro
pomos como medidas racionalizadoras a disciplinação do desmatamento para 
exploração do carvão, plantio de eucaliptos e/ou estabelecimento das empresas 
agropecuárias, a bonificação e um extensivo programa de melhoria de habitações 
rurais, medidas estas acopladas a restrições severas e efetivas em relação ao desmata
mento. Por quem e qua11do serão assumidas tais medidas "racionalizadoras", con
jugadamente? 

Era o que tinha a dizer. Muito,obrigado. (Palmas.) 
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O SR. CLEMENTlNO ALBUQUERQUE 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) - A Presidência da 
Mesa tem o prazer de anunciar neste plenário a presença do Dr. Josicele 
Assessor do Sr. Ministro da Saúde e seu representante neste Simpósio. 
Eu gostari_a de anunciar, em nome da direção do Simpósio, a realização, hoje, à 
noite, de três sessões de temas livres. A na Comissão de Relações Exte-

com 9 trabalhos sobre esses temas; a segunda, na Comissão de Transportes, 
no Anexo 2, também com 9 cuja relação nós divulgaremos no intervalo, 

o último debatedor e antes do início da fase de debates, proprian1ente dita. E 
a terceira sessão, no Auditório Nereu Ramos, com 1 O trabalhos. Agora passamos a 
palavra ao terceiro Dr. Otávio Clementina Albuquerque, Chefe da Divi
são de Preservação de Recursos Humanos da SUDENE. Concedo a palavra a S. Sa. 

CLEMENTINO DE ALBUQUERQUE - O conferencista, 
chamou a atenção para o do técnico da área social, 

~----~--- outra que exerça, que embora não possa interferir 
no processo menos, através de estudos e pesquisas, sirva como aler
ta aos desvios perversos de uma política econômica. Dentro dessa linha e sob uma 
ótica macrorregional, trago ao plenário alguns indicadores que permitem caracte-

numa região que comporta da população brasileira, os reflexos dos des-
vios do modelo concentrador de no nível de saúde e, até certo ponto, os 
desencontros e omissões da Política Nacional de Saúde. Vejam, sob o aspecto de 
renda: 78,2% da população ocupada no Hordeste percebiam até um salário míni
mo, sendo 52%, até meio salário mínimo. Entretanto, se nos debruçarmos apenas 
sobre o setor agroindustrial, teremos 93% da população até um salário 
mínimo e 72% até meio salário mínimo. Condições de emprego: cerca de 23% da 
população nordestina está desempregada ou subempregada. Os aspectos de sanea
mento básico - apenas informações referentes às capitais do Nordeste: 25% da popu
lação têm acesso à água tratada e apenas 4% ao tratamento de dejetos. Ocorre 
aí uma distorção na política social do Governo, quando considera a água um bem 
econômico, e deveria considerá-la como um bem social. A taxa que paga um 
subempregado, portanto, 23% da nossa população, para a cocção dos seus alimentos 
ou higiene pessoal, é a mesma taxa que paga alguém para encher sua ou dar 
banho no seu cachorrinho de esti.111ação. Evidentemente, esses fatos têm que exte-
riorizar-se na mortalidade. Em relação a isso, que 50% dos óbitos do 
Nordeste são de menores de 5 anos, dos quais 47% são de de origem hídri-
ca e por alimentos. Educação: 94% das professoras na área rural são leigas, e de 
l milhão, 642 mil estudantes que iniciaram o primeiro ario do 19 grau, apenas 
49 mil terminam a 4? série. Certamente esse quadro afeta também o nível educa-
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cional da nossa de onde 75% da população tem o primário incom-
Se o nível de saúde a maneira pela qual o homem se relaciona com 

o meio ambiente e com a estrutura de produção, não era de se esperar outra situa
ção. Observe-se como se conduziu o setor econômico nesse período. Qual foi o seu 

O em bilhões de dólares, cresceu de 7,2 para 19,l bilhões, tendo 
ocorrido, desse incremento de 165% no período 1963/77; o PIB industrial, 
em bilhões de passou de 0,9 para 3,5, com incremento de 289%; o PIB 
per em dólar,·passou de 301para572 dólares, com incremento de 90%; 
a receita tributária da União, em de 2,2 bilhões, em 1963, elevou-se a 
16,3 bilhões, em 1977, apresentando um incremento de 634%; o saldo de emprés
timos bancários, em bilhões de cruzeiros, cresceu de 6 para 114,2 - 'incremento 
de 707% - e o consumo de energia elétrica, medido em mil MW, de 988 passou a 
7.079 - incremento de 617%. Este foi o desempenho da economia. Entretanto, a 
mortalidade infantil permaneceu nas capitais num patamar em tomo de 100 por mil 
nascido_s vivos, o que mostra não ter ocorrido distribuição do benefício do progres
so econômico. Acho que o grande papel do técnico da área social, já que não pode 
interferir na condução da política econômica, é chamar a atenção para esses desvios 
perversos e selvagens. Ocorre que o tema é regionalização. É preciso que se coloque, 
em lugar, que nosso de saúde é de infra-estrutura social básica. 
Não é um problema de subadministração. A regionalização como técnica, é neutra. 
Depende do ambiente em que ela se exerce. Seria possível urna regionalização, no 
Nordeste, dentro dos princípios da teoria da administração? A continuar a política 
nacional de saúde nos moldes atuais, creio ser impossível. Por quê? Porque existe 
elemento que,, obstaculiza qualquer processo de racionalização e que se chama hos-

privado, pois, dentro de uma ótica econômica, o hospital privado é urna indús
tria, e a indústria busca o lucro, onde a matéria-prima é o cliente. Ocorre que não 
me parece que exista nenhuma indústria que possa prescindir de sua matéria-prima. 
Logo, o objetivo do hospital privado choca-se com o objetivo maior, o telos, de um 
sistema de saúde, que é evitar a internação, e que é, até certo ponto, a nível teórico, 
uma falência do sistema de prevenção. Isso se também, em números, 
como obstáculo à descentralização e à desconcentração do investimento de todo o 
processo, desde o nível primário, até ao mais complexo, de referencia do paciente. 
Que temos no Nordeste? Enquanto ternos a mortalidade num patamar de 100 por 

nascidos vivos, há mais de 8 anos, ternos 50% dos leitos, em algumas capitais, 
voltados para a psiquiatria, o qu~ caracteriza a ação econômica eminentemente lu
crativa do hospital privado. Por que eleição do leito de psiquiatria? Porque é um 
paciente psiquátrico, cujo depoimento não merece fé nem para as famílias, nem 
para a justiça, e permite uma série de ações marginais sobre ele, num processo de 
acumulação do capital. Sessenta por cento do nosso equipamento hospitalar encon
tram-se nas capitais. Nestas mesmas capitais, em 1976,moniam cerca del.255 crian
ças, cujas doenças eram redutíveis por imunizantes. Pelo lado do financiamento, 
também vejo um grande obstáculo a um processo de racionalização administrativa. 
O MPAS despendeu, em 1975, aproximadamente, 70% dos gastos em saúde no Nor
deste, dos quais 90% com hospital privado. O Ministério da Saúde, 100/o, e o MEC, 
através de hospitais universitários, 4%. Isso significa, no conjunto, 84% do gasto em 
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saúde no Nordeste. Então, regionalizar seria regionalizar 10% dos recursos, excluí
dos os compradores diretos de serviços, caso não haja uma definição política. O 
problema de saúde, naquele espaço que lhe é próprio, isto é, que não sofre a ação 
de fator exógeno, é um problema eminentemente de critérios de prioridades. Aque
les que trabalham na área executiva geralmente dizem: "Sobra vacina; o pai irres
ponsável não traz a criança". Creio que não. É mais um problema de acessibilidade. 
Acertadamente, o pai de baixa renda, desempregado, ou percebendo salário míni
mo, que tem apenas 1 O cruzeiros para comprar o alimento do dia, prefere investir 
na sua aquisição ia gastar no transporte do ftlho até o posto de saúde, para vaciná
lo. Mas, enquanto isso, as próprias secretarias vacinam o cão, de casa em casa. Por 
quê? Porque o cão morde e transmite uma doença incurável. Então, é aquela faixa 
de população que tem acesso à decisão, e que pode ser agredida pelo cão raivoso; 
provê os meios necessários para a vacinação dos cães, de casa em casa, e não da 
criança. É um problema, também de valor, de política, política no sentido mais 
amplo, política no sentido de poder. Outro aspecto: quando se fala nos esquemas de 
racionalização, surge o problema do treinan1ento da atendente, do médico genera
lista, para atender à demanda, à nosologia mais prevalente, e esquecem esses teóri
cos que a mão-de-obra, dentro da teoria econômica, é amorfa. Quem dá forma à 
mão-de-obra é o equipamento. Enquanto não tivermos uma política de equipamen
to, estudo e implementação de projetos, dentro de uma tecnologia simplificada, não 
importa treinar técnicos generalistas, pois o que vai interessar aos empregadores pri
vados é que saiba trabalhar em rins artificiais e em outros equipamentos sofistica
dos. Isto posto, que vemos? Que os precários níveis de saúde do Nordeste são fruto 
de inadequada infra-estrutura social, básica, e o ajustamento da política de saúde só 
poderá ser resolvido, na medida que se contenha a ação avassaladora da ganân
cia do lucro sobre a doença. O que ocorre é que a acumulação de capital se processa 
enquanto o trabalhador produz. Lamentavelmente, quando ele adoece, segue-se 
o processo, acumulando capital sobre a doença. Era esta a contribuição que queria 
trazer, como alerta àqueles que 1êm responsabilidades pela condução da política 
a nível nacional. Muito obrigado pela atenção. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ DUARTE DE ARAÚJO 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) - A Presidência avisa 
que a Mesa começará a receber as perguntas dirigidas ao conferencista e aos ilustres 
debatedores. Concedo a palavra ao último debatedor, Dr. José Duarte de Araújo, 
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Coordenador de Ciências da Saúde no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e 

ao tema 
de saúde" foi, a meu ernenuer 

se refere ao marco tanto no que 
sócio-econômica do nosso País. e à sua situa-

isto era exatamente o que 
conhecemos o Dr. Mozart de Abreu e Lima e tendo 

do 

nos últimos doze anos, a sua brilhante 
atividades de 
no Brasil. 

de uma rede hospitalar, de 
efetiva integração dos país 

resta-nos 
contribuir 

O fato de uma anos de existência en
nresta-se a toda uma gama de considerac 

para o nosso debate. A 
é o seu ao bom senso, à ao bem inten-

cionado, em suma, sua "racionalidade". Essas características têm feito da 
lização" urna por que se preocupam 
com a funcionalidade do sistema de 

A segunda 
desses 60 anos, a 

ilida isoladamente ao setor 
blemas da má lHUU!Ci:!U dOS ea~';"~" 

a 
Encontram-se na literatura inúmeras de 

e encontram-se relatos do êxito limitado de programas 
fico muito restrito, freqüentemente como áreas de 
mico. 

Na 
das tentativas 

os que 
Nemey e 

na literatura os relatos dos fracassos 

de regionalizar a médica em comunidades rurais do Estado de M1cJ:Ugan. na 
América do Norte, analisando as causas desse insucesso. 
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destacar que uma das causas desse insucesso era o fato de se 
tentar 
estava 

l!.1Lma.11L.a1.0olv em um sistema de em que a médica 
em mãos do setor 

Como é facilmente 

acesso aos 
médico-sanitária. 

A este é bem clara a 
reconhece a utilidade da discussão do tema 

de n,, r\1 va ru""' •>v 

que se preocupam com as causas 
mais pobres, e do seu difícil 

se destacam os de assistência 

do conferencista ao destacar que só 
dentro do de 

referência do condicionamento sócio-econômico do nível de limitada 
influência da assistência médica na 
de saúde. a metade de sua 

permanecem vá
há um ano, no Seminá-

no desenvolvimento de de saúde", reali-

promover a melhoria de suas 
diz à 
se 

se assegurar o direito à saúde à nossa 
boa assistência médica 

no que 
o que é difícil de 

assim, o faz 
escasso se não se sócio.econômicas 
que elevem o nível de vida da para discutir aspec-
tos de sua operacionalização. Destacaremos dois ambos aliás es
treitamente relacionados com outros temas desse · um, o dos recursos 

versus setor na 

dentro de um sistema 
de saúde 

oferecido em 
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nosso dias pelo formador. pois, necessá1io orientar a formação 
dos profissionais da área da saúde de modo a capacitá-los a trabalhar, dentro de 
um sistema voltado para a atenção e para o atendimento 
das necessidades básicas das populações economicamente menos favorecidas. Toda-

como destacamos ao discutir a formação do médico de famfüa (4) no XVI Con-
gresso Brasileiro de em em novembro de 1978, a absor-

1ssionais formados dentro dessa nova filosofia depende
Será ilusório admitir-se que os estudantes irão orientar

de boas oportunidades de emprego e 
a este problema, recomenda-se a profissiona

lização das carreiras de dentro dos diversos níveis de serviço público, parti
cularmente na Previdência Social e nas secretarias estaduais de Saúde, com a adoção 
do de trabalho em tempo a exemplo do que já fez o Ministério da 
Saúde, ao criar a carreira de sanitarista. 

Para que este mercado de trabalho se amplie, dentro da proposta de regio
nalização das atividades de saúde, toma-se necessário redefinir a participação dos se
tores público e privado na prestação dos serviços de saúde, o último aspecto do 
tema em debate, sobre o qual julgamos necessário fazer algumas observações. 

O setor como já foi dito, que hoje se beneficia com a trans-
ferência da maior dos recursos públicos destinados à saúde, através da Previ-
dência Social, visa ao lucro como seu principal, tem todo o interesse em 
continuar incentivando a demanda por serviços de elevado nível de sofisticação, 
e não encontra estímulo para a prestação de atenção primária em áreas economica
mente desfavorecidas. pois, que os novos investimentos do setor pú
blico, na dos cuidados primários com a se faça através da prestação 
direta de serviços, em instalações próprias, reservando ao setor privado seu 
natural em um regime de economia mista, o da cobertura àquela parcela 
privilegiada da população que dispõe de rendimentos para custear os serviços de 
saúde que deseja ou necessita. 

É referir que as recomendações que acabamos de fazer sobre a 
profissionalização das carreiras de saúde e sobre a redefinição do do setor 
privado já foram formalmente ao Governo Federal, pelo Grupo Inter
rninisterial de Recursos Humanos para Saúde, em relatório divulgado em março do 
corrente ano (5). 

Para concluir este breve queremos chamar a atenção para o sig-
nificado especial da realização deste Simpósio, sob os auspícios da Câmara dos 
Deputados. Não temos dúvida de que ficará sobejamente demonstrado, ao longo das 
apresentações e dos debates dos diversos temas do Simpósio, que as causas profun
das dos problemas com que se defronta o setor Saúde e para cuja melhoria, hoje, a 
regionalização dos serviços é uma das propostas, são na realidade, de ordem econô
mica e social e que, em decorrência, sua solução não é técnica, e sim política; e que 
a garantia do direito à saúde não é uma questão de maior racionalidade administra
tiva e sim, fundamentalmente, uma questão de justiça social. É, portanto, parti
cularmente apropriado que essas conclusões sejam apresentadas, aqui e agora.,nesta 
Casa, onde se abrigam os do povo, aos quais deve caber, na sua ple-
nitude, a de definir os destinos políticos da Nação. (Palmas.) 
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INTERPELAÇÕES 

Sr. Manoel Tomás Vargas Leal 
- Sr. Augusto Caetano da Rocha 
- Sr. Augusto César Régis de Oliveira 

139 



O SR. PRESIDENTE 
terminavam que, cada às lHLiQ.l',<11;\.F<O~. 

No entanto, para melhor u'º'"''""·'~' dos nossos achamos convenien-
te que, apenas ao o Dr. Mozart de Abreu e 

às questões formuladas. o Dr. Mozart Abreu 
e Lima. 

O SR. MOZART ABREU E LIMA -- Praticamente, 
conferência básica é um aos 
que, de como eu estava dizendo 

telhado da casa, mas, 
de 

Saúde da Câmara 

e a '°-"'"'"J"'"""'·" 

não 
quase 

demonstrar que 

nesse campo; a de pessoas que no passa-
secretários de Saúde de como o Dr. Souza sempre ligado e vol-

no CNPq, mostrando-se que 
as pessoas, em posições no essencial, com os fatos e os pro-
blemas, inclusive com a ao discorrer sobre o tema, que 
é como entender descentralização e dentro de um sistema dicoto-

dentro de de desenvolvimento econômico que 
opções de desenvolvimento social dentro de toda uma 
so à chamada estrutura social-base, inclui aí a a o sanea
mento, o controle das endemias etc., que as pessoas concordem em um ponto. 
J-,ogicamente, não eu deixar, nesse princípio, de como de-
fendi em meu e como tenho feito até hoje, ao longo da minha ainda pe-
quena vida pública, dentro do a tese de que aqueles órgãos administrativos 
que estão mais perto das pessoas responsáveis pelo planejamento e desenvol-
vimento das coisas que pertencem comunidades. E o mais da comu-
nidade do País é o · é muito do 
Dr. Márcio, quando ele reflete a consciéncia de ser que 
não é dos mais problemáticos do um dos maiores do País e, no 
entanto, sente ele, corno dirigente de saúde de um dos maiores do País, 
no seu trabalho, na sua vivência de como é difícil ao mu-
nicípio administrar, dentro de uma política tributária que lhe retira a essência fi-

a capacidade de comandar o desenvolvimento de suas 
áreas; e, mais urna vez, concebe-se que é 
da área social, se não se está se não se está ...... ,,1uµ•1uJ1rno 
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lisar, em respaldar a própria política econômica. Por outro lado, Saraiva viveu 
uma das experiências, poder-se-ia dizer vitoriosas até certo ponto, de regionali
zação de atividade de saúde, no caso do Ceará, logicamente no Estado que teve 
o privilégio de ser dirigido por um dos hqje componentes desta Comissão de Saúde 
da Câmara, presente nesta sala, aliás de Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, ficou 
claro na colocação dele que, quando fala em problemas, em necessidade de integra
ção interinstitucional, já foi ·- numa linguagem popular ·- "para as cucuias" o que 
seria a regionalização. Porque a regionalização é entendida aí como, de fato, no 
momento em que se precisa fazer ajustamentos, a nível regional, de ação interins
titucíonal; a regionalização em si, como princípio, já foi "para as cucuias"; já pas
sou ao largo. sobretudo, quando esse problema interinstitucional relaciona não 
só instituições do próprio Ministério da Saúde, uma fundação de serviços de saúde 
pública, de larga tradição em saúde pública no Brasil, e há dificuldades de interagir 
com essas instituições, imaginem-se as dificuldades de interagir e obter raciona
lidade quando essa relação seria como a de Davi e Golias, a relação entre o setor 
público da saúde brasileira e o setor privado da saúde brasileira. Uma verdadeira 
luta entre Davi e Golias. Como seria difícil esta inter-relação! Logicamente, no suces: 
so referido pelo Saraiva, acredito que ele conseguiu, de fato, regionalizar, dar mais 
racionalidade, maior conteúdo, maior abrangência à sua atuação nessa área e servir 
melhor ao seu povo, mas, exatamente naqueles l O a 15% efetivamente controlados 
por uma regional de saúde de Montes Claros. Ora, se pensarmos em problemas tão 
mais sérios, como de certos estados da Federação, inclusive no Nordeste - e aqui 
está presente o Secretário Djalma Oliveira cujo Estado de Pernambuco, logica
mente, pela pobreza de sua população, foi obrigado, no decorrer da sua história, a 
investir maciçamente em saúde. Hoje, é uma Secretaria de Saúde que dispõe de cer
ca de 7 a 8 mil leitos hospitalares e os operacionaliza, além de ter assistência de saú
de em todos os municípios do Estado. Como é complexa e difícil a atuação de um 
gerente de política de saúde local, quando ele tem de viver de cuia na mão, a nível 
de Ministérios, de órgãos, pedindo encarecidamente apoio para um, dois ou três 
projetos, apoio para salvar da bancarrota e da destruição um hospital públicolcomo 
é o Hospital da Restauração em Recife, básico para o atendimento da população 
de 1 milhão e meio ou dois milhões de habitantes, na região metropolitana de Re
cife! -, um hospital também de pronto socorro, e que vê, ao lado, crescer um 
espigão da saúde, financiado também com recursos públicos, através do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, e, inclusive, do Banco do Estado de Pernam
buco, um hospital que tem, em linguagem popular, desde bannan até host-moça pa
ra atender a determinados grupos de pessoas que, logicamente, podem remunerar 
os serviços de saúde ali prestados e que não precisariam, efetivamente, do apoio e do 
desvio de recursos públicos de áreas tão carentes, para atender àquelas necessidades. 
Não sou contra a que haja um hospital sofisticado. Ele deve existir, financiado pelas 
pessoas que podem usá-lo, que podem pagá-loj mas não que se desviem recursos e 
bens públcos para financiá-lo, para fazê-lo surgir, para fazê-lo desenvolver-se. 

Portanto, o problema é muito mais sério, muito mais grave do que uma 
simples experiência de regionalização, do que atacar o processo, simplesmente, e 
não exatamente assestar lanças contra, exatamente no sentido de racionalizar o 
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conteúdo e o conjunto de toda a política econômica e social, envolvido, dentro 
o aspecto de saúde. esses comentários adicionais são para agra-

decer os elogios que me foram feitos pessoalmente, e mais pela oportunidade de ver 
que pessoas que estão com responsabilidades em regiões, em áreas em ní-
veis diferentes, têm posições semelhantes aos efetivos problemas que corroem, 
que fazem com que a no um problema tão caótico e que exige 
tanta atenção, neste momento. Muito (Palmas.) 

O SR. MANOEL VARGASLEAL 

O SR. PRESIDENTE Inocêncio Oliveira) - A Presidência do tra-
balho tem a satisfação de anunciar a presença no do Secretário de Saúde 
de Pernambuco, Dr. pjalma Oliveira, que, com o do Governador Marco 
Maciel e com sua grande de e tem rea-
lizado em prol da saúde do povo do nosso Estado. É com essas 

de público, o excelente trabalho que vem 
buco o Secretário de Saúde, Dr. pjalma que, com sua 
ta a nossa reunião. Passamos, agora, à fase de interpelações. uma pergunta 
feita por Dr. Manoel Tomás Vargas Secretário de Saúde do Município de 
Camaçari, Bahia. A pergunta é ao Dr. Márcio José de Almeida, Secretário 
de Saúde de Londrina, Estado do Paraná. É a seguinte: ou quais as estraté
gias adotadas por V. Sa. para minimizar ou vencer as seguintes dificuldades da im
plantação da política de saúde em Londrina: a) vícios administrativos; b) injun
ções político-eleitoreiras; e) falta de politização em saúde dos profissionais em saú· 
de - equipe multiprofissional; d) política salarial visando a fixar profissionais em 
tempo integral?". Com a palavra o Dr. Márcio José de Almeida para responder a 
essa questão. 

O SR. MÁRCIO DE ALMEIDA - É com satisfação que eu vejo que 
tenho um companheiro de trabalho a nível municipal; inclusive, acho que seria 
interessante trocar algumas depois. A primeira questão que o Dr. Manoel 
levantou é a respeito dos vícios administrativos. É bom que 
Londrina é um Município novo, tem 30 e poucos anos. Segundo, que, nas últimas 
três gestões municipais, não houve interrupção - como eu há 10 anos que 
existe, em Londrina, o trabalho de atenção na área de saúde -, não houve 
interrupção e, portanto, maiores obstáculos a nível da administração 
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Além de ser nova, além desse outro 
te desse não que não existam 

mas me parece que a que se tem 
nesse tocante, é a tentativa de se desenvolver uma 
democrática ou coerente com o modelo de 
de saúde. O que nos preocupa, no é descentralizar também as uec1sues. 
tocante às atividades realizadas básicos de saúde distribuídos na 
feria urbana e distritos rurais. Não acredito que uma 

um dos dentro dessa nossa 
o da 

de eleitoreira que existir ·- e conhecemos outros 
·- não o temos enrrentaao, uma 

vez que existe o A nível de que é outra esfera da 
tica o que mais pega é a questão de emprego, fundamentalmente empre-
go auxiliar de na zona rural e na zona urbana. Existe um acordo tácito 
entre todos os no sentido de que se aceitam todas as que se 

por ocasião da abertura de novos de saúde. No entanto, esse acordo 
tácito inclui que o critério que na de novos é, fun-

o critério ou pelo modelo de atencão orimária. é 
a questao da moradia da pessoa morando no bairro do 
distrito rural onde se de saúde; é a quesfau 
do candidato e a habilidade uma vez que há 
E nisso tem existido um bom um bom entendimento da 
vereadores. Não se trata apenas de um emprego para um 
outro que não tenha tanta 
uma vez que esses auxiliares de saúde são, 
mentos não só nas atividades de 
cionais, como também no reconhecimento e atendimento das uu:;w,;a~ 
ocorrem em 80% da demanda dos 

um 
saúde _ 

levantada 
dos de saúde. 

anos é coniuntamente levado 
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de ciências de saúde, tem uma proposta parcialmente inovadora, ou seja, tem uma 
produção mínima, por enquanto suficiente para uma pequena abrangência do tra
balho, na experiência de Londrina, que não são os duzentos postos do norte de 
Minas; são somente os quatorze postos de Londrina, de profissionais médicos e 
enfermeiras. Tem-se conseguido, então, essa produção mínimas de pessoas com 
opção consciente de trabalho em atenção primária, pelo fato de se ter uma univer
sidade que, na área de saúde, tem uma proposta parcialmente inundadora de produ
ção de recursos humanos com esse sentido. Não que não se enfrentem obstáculos 
também. Já passamos por períodos de carência de profissionais para se envolverem 
do trabalho. Por último, quanto à quarta questão, a política salarial visando a fixar 
profissionais em tempo integral, o que tenho a dizer é que a nossa equipe de saúde é 
constituída simplesmente de três profissionais: o médico, a enfermeira e o auxiliar 
de saúde. O auxiliar de saúde, quanto à questão salarial, recebe Cr$ 3 .800,00 men
sais, o que é, na região, um nível bastante superior à média do que recebem outros 
profissionais de saúde do mesmo nível de instrução elementar ou média nas outras 
instituições de saúde. Geralmente, não passa de salário mínimo. Então, a esse nível 
de componente da equipe de saúde não existe problema. Médico e enfermeira 
já são problemas. Somos cinco médicos e quatro enfermeiras. O médico ganha 
18 mil cruzeiros e a enfermeira 16 mil cruzeiros, em tempo integral e dedicação 
exclusiva. Só tem sido possível manter essa situação porque são todos profissio
nais em início de carreira, com dois a três anos de formados, portanto, com poucos 
compromissos familiares. Essa é urna preocupação nossa, que está intimamente 
vinculada à questão da receita tributária municipal, centralizada na União e nos 
estados. Em termos de estratégia, o que fizemos recentemente foi encaminhar uma 
mensagem para a criação do grupo de saúde a nível municipal, onde se prevê um 
nível salarial superior ao que existe atualmente, na medida em que estamos preven
do problemas, nessa área, a curto ou médio prazo. 

O SR. AUGUSTO CAETANO DA ROCHA 
ln terpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) - Agora, uma pergunta 
feita pelo Dr. Augusto Caetano da Rocha, Presidente do Conselho Regional de 
Odontologia de Minas Gerais. Será respondida pelo Dr. José Saraiva Felipe. A per
gunta é a seguinte: "Falou-se em descentralização, regionalização, interiorização 
etc. No entanto, encontramos, em diversas cidades do interior, principalmente em 
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regiões mais subdesenvolvidas, unidades hospitalares e postos de saúde sem funcio
namento, por falta do elemento humano-técnico, geralmente ligado a problemas 
político-regionais ou sócio-econômicos do profissional para a fixação no local. Será 
possível conseguir-se a pretendida regionalização sem um sério estudo da posição 
sócio-econômica do profissional - não entidades exploradoras de serviço - para a 
sua fixação nas regiões mais carentes? 

O SR, JOSÉ SARAIVA FELIPE - Vou tentar tecer a resposta a partir de 
um dado_ Tenho mais conhecimento sobre essa área de formação de médicos. Em 
1976, o Brasil formou 9 mil médicos. Existem estudos provando e comprovando a 
hiperconcentração desses profissionais em cidades, sobretudo naquelas cidades mais 
bem situadas, em termos de número de habitantes, em termos de recursos e tudo o 
mais_ Acho que o problema da concentração do profissional na cidade, em detri
mento da fixação dele em áreas rurais, se prende, primeiro, a uma deformação 
em termos de mercado. O grande empregador de mão-de-obra, quer na área médica, 
quer na odontológica, é a Previdência Social, no caso o INAMPS; e acho que, em todas 
as conferências, foi visto aqui o desprivilegiamento, apesar do discurso regionalizan
te e descentralizante, da dotação de recursos que permitam realmente, através 
desses processos que o Dr. Mozart analisou bem, restritos dentro de uma ótica fun
cionalista, ou seja, haver uma aplicação de recursos muito maior na área hospitalar das 
grandes cidades, em detrimento da aplicação desses recursos imprescindíveis, a se 
conseguir o que ele está colocando aqui: a fixação de médicos em todos os municí
pios brasileiros, ou em boa parte deles ainda sem profissionais de saúde~ Se estou
me referindo a médicos, imaginem em termos de odontólogos! Aqui acho que fica 
claro este problema entre a proposta de interiorização e a concentração real de 
recursos, atendendo ao mercado, nas grandes cidades. Realmente, é um fator de 
deficiência. Inclusive, na região em que trabalhamos, cinco cidades não têm médi
cos. Lá trabalham sexto-anistas da Faculdade de Medicina, através de um convênio 
com a Universidade Federal de Minas Gerais. Existem recursos para se contratarem 
estes profissionais, mas esses salários, como bem colocou o Dr. Márcio, não são 
atrativo, em relação à expectativ_ da maioria dos médicos recém-formados. O que 
temos tentado fazer á uma composição com a Prefeitura, ou seja, contrata-se o 
médico e a Prefeitura dá uma complementação mais ou menos correspondente, e 
temos conseguido alguns avanços. Anterio1mente ao projeto, dos 47 municípios, 
apenas em 25 deles tínhamos médicos; agora, apenas 5 se encontram sem médicos. 
Ele colocou aqui problemas políticos regionais ou sócio-econômicos. Também é 
uma realidade. Em alguns municípios, após a Prefeitura ter trocado de mãos, tive
mos uma tentativa de remoção dos médicos. Aqui, acho que funcionou um aspecto 
da regionalização e da descentralização que consideramos muito importante. Claro 
que, com o apoio político do Poder central, conseguimos conter este tipo de reivin
dicação e manter os médicos, na medida que eram pessoas que estavam integra
das no lugar e dos quais a _população muito precisava. Não sei se isso é extensivo, 
em termos de outras regiões, mas sei que foi um avanço, foi urna coisa muito dis
cutida e, à época da implantação do projeto, o Secretário de Saúde assumiu, e assu
miu com força. É claro que enfrentou problemas políticos. Esse é um dado da polí-
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tica local, que se tem sempre de levar em co1rJ.s1ae1'.acao, e como não se vão "v'"""'l<."" 
mesmo eliminar esses ranços de creio que o nosso trabalho, dentro 
uma proposta é tentar descobrir nosso espaço de 
trabalho, discutir com o e com os da com o <1>r·r"1'",..'" 

mostrar a precariedade de se levar avante um trabalho técnico com este 
interferência direta. Não sei se respondi à mas realmente é um fator em 
relação ao sempre se tem de atuar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oliveira) Uma dirigi· 
da agora ao Dr. O_távio. A pergunta é feita pelo Dr. Luiz Carlos Austregésilo, Secre· 
tário de Assistência Profissional de Saúde Pública do Estado da Bahia. A é 
a seguinte: "A descentralização não poderá efetivar-se no País 
um regime autocrático, na medida que o processo de implica, 
necessariamente, a passagem do poder para setores periféricos, por 
conseguinte, o "perigo" da na formulação de decisões. Por ou
tro lado, o exercício de poder a nível institucional que se tem caracterizado por 
promover uma valorização de natureza eminentemente pessoal, a descen
tralização, já que esta é diluidora do Poder central, como é óbvio, e ~'""'-""''' 
to, a possibilidade de Considerando a 
nicamente desejável, como para promovê-la, diante da 
dela com o Estado no Brasil de 

O SR. OTÁVIO CLEMENTINO DE ALBUQUERQUE - Evidentemente, a 
descentralização, como função administrativa, traz em si uma contrafunção, que é 
justamente a distribuição do poder. Na linguagem o príncipe tentará sem
pre manterw o poder para poder distribuir as benesses e, com isso, criar pactos 
sociais que lhe pennitam permanecer nesse mesmo poder. inegavelmente, um 
choque, em termos de poder, e vemos isso nos programas verticalizados. É dificí
limo, pelo menos não me consta nenhuma experiência, a não ser na na épo-
ca do Propício, em termos de do Nordeste, em que os programas verti-
calizados na base se através de convênios ou de delegações. É a 
própria presença dele que lhe dá o status. Disso não há a menor dúvida. Quanto a 
esse problema de vaidade institucional, nós vamos ouvir 50 anos de história de saú
de pública do mestre Mário Magalhães, mas, se nos debruçarmos sobre a explicita
ção dessas políticas, nesses 50 anos ou mais, vamos ver que foram políticas gus
tativa5. Elas ocorriam porque o líder formal, na época, Se era 
pediatria; se a formação era de saúde eram as vw~v,,~M~, 
lógica. Isso, em tem uma resposta no baixo nível ""'""'''"'"'"º'-'' 
educação não apenas como a capacidade de conhecer símbolos e mas 
corno uma de a própria realidade. Quanto ao homem nordes-

como 75% dos que trabalham têm o Isso facilita 
muito essas Agora, quanto à terceira - o que fazer diante de 
tal ou qual estado acho que não existe caminho. dizia o caminhando 
é se abrem caminhos. Não cabe a mim; a Nação é que há de encontrar seu cami-
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O SR. AUGUSTO '-'"''-''""''- DE OLIVEIRA 

O SR. PRESIDENTE Inocêncio -- temos 
outras dirigidas ao Dr. Márcio José de Almeida. César 
Régis de digno Secretário de Saúde de Cuiabá, Mato Grosso: "Considerando 
serem efetivadas as secretarias estaduais de Saúde como coordenadoras das , 
de saúde, perguntamos se: 1) - A sua Secretaria recebe qualquer ajuda do Estado 
para: a) dos serviços de saúde da sua Secretaria nas zonas urbanas e 

b) manutenção de pronto-socorro; c) de de alimentos 
às populações mais carentes, utilizando a soja, já que sabemos estar sendo utilizada 
em várias cidades do seu Estado como substitutivo de vários alimentos. 2) O Minis
tério da Saúde já lhe deu ajuda? 3) O F AS já se fez presente em sua adminis
tração?" Com a palavra o Dr. Márcio José de Almeida. 

O SR. MARCIO DE ALMEIDA - Quanto à pnmeua questao, se a 
Secretaria Estadual de Saúde nos na implantação dos serviços, o que tenho a 
responder é não. A implantação desses postos de saúde na zona rural e 
bana foi realizada unicamente à custa dos recursos e com uma 
ajuda da população dos bairros - e em alguns dos bairros da zona 
o momento, não foi -- na construção de dos postos de 
saúCe. A questão que coloquei na anterior foi que se vê que a 
maior da Secretaria de Estado na manutenção, agora, do de 
que, mesmo com essa manutenção, basicamente no setor de insumos 
tos e vacinas, temos enfrentado dificuldades. Na manutenção de pronto-socon 
no que ajuda a Secretaria Estadual de Saúde? Tenho a dizer que, como referi na 
primeira intervenção, com o rompimento do convênio, em 1978, no 
ra e universidade mantinham, o pronto-socorro 
aquela_ época, o pronto-socorro continuou funcionanado no hospital unwersitáno, e 
a prefeitura não gasta nem um tostão em pronto-socorro. Não aceitou a universida-

na época, os 7.000.200 mil cruzeiros que a prefeitura se dispôs a entregar à uni
versidade, mantendo aquela forma de relacionamento anterior, de subvenção fixa 
anual. Na medida que a reitoria impôs, para renovação do o paga
mento por atendimento médico ou por ato prestado, foi rompido o convênio, e até 
hoje a não mantém pronto-socorro Somos 
à implantação, no momento, de um pronto-socorro, na medida que existem outros 

pronto-socorros no município. Isso se associa àquela outra a que me 
a da necessidade da mudança da Lei do Sistema Nacional de que, no seu 

art. 19, coloca como incumbência do município a manutenção do serviço de pron-
to-socorro, contraditoriamente, diz no mesmo 
parágrafo, que são serviços básicos de - e seu nane! fundamental. no 
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acreditamos, aí, fundamental da prefeitura. Quanto à 
de de mais basicamente utilizando a 
existe nenhum apoio da Secretaria do Estado a esse pelo menos no Municí-

de Londrina. Se existe em outro ao que sabemos, são muito poucos. 
A tentativa é o programa basicamente a nível de rede oficial do 
do Centro de Saúde. Quanto à se o Ministério da Saúde já nos deu 

ajuda, não. Não houve nenhuma ajuda do Ministério da Saúde, no sentido 
financeiro de para a em e mesmo na do 

técico. Entendemos que o Ministério da Saúde tem um relacionamento com 
as secretarias de Estado. Já houve solicitação neste sentido, mas o Ministério da 
Saúde nos deve passar através do Estado. 
Com o que em é o canal melhor para 
aos municípios, se não o Ministério da Saúde teria que se relacionar com 4 mil 
e tantos Agora, concordamos, em parte, na medida isso não 
fosse um dogma, mas, que em algumas situações especiais, situações 

houvesse uma abertura do Ministério da no 
técnica ou algumas a nível munici-

o Ministério da Saúde estivesse de acordo e interessado em assegu
E a última questão, se o F AS já se fez presente na 

apesar de, há dois anos, se ter encaminhado um 
para materialmente, alguns dos 

de saúde e uma unidade integrada de saúde, que é o 
_,.,,~·""~ .. ~·- de Londrina; porque, além dos 

o nível terciário, que é o Universitário ou os outros 
essa unidade de saúde, composta do centro de saúde, do pronto-socorro 
e de 50 leitos de internação basicamente apesar de esse 
há dois anos, ter sido encaminhado e aprovado pelo Ministério da 

Ministério da Saúde, inclusive com as 
até não se receberam os recursos solicitados. 

ENCERRAMENTO 
O SR. DEPUTADO INOCI!NCIO OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Saúde 

O SR. PRESIDENTE Inocêncio - Não havendo mais 
quem debater o assunto, a Presidência reitera para as 20 horas de a 
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sessão de temas livres. Na Comissão de Exteriores, um grupo com nove 
na Comissão de um grupo com 9 trabalhos; e no Auditório 

10 trabalhos. Serão afixadas na entrada de cada sala as listas dos tra-
balhos, para que que se interessarem 
Antes de de distribuir ao ilustre coni"'"' 
Abreu e seu certificado de participante neste Simpósio, como conferencista; 
aos ilustres debatedores Dr. Márcio José de Almeida, Dr. José Saraiva Felipe, Dr. 
Otávio Clementino de Albuquerque e Dr. José Duarte de Araújo, seus certificados, 
também. Antes de agradeço, em nome da Presidência deste Simpósio, do 
Coordenador-Geral, da Comissão de Saúde e da Câmara dos Deputados, a presença 
do ilustre dos Senhores de batedores e de todos aqui presentes. Ressal
to, mais uma vez, a presença do Dr. Josecele de Freitas, Assessor do Ministro da 
Saúde e seu neste Simpósio; do atual Presidente da CEME, Dr. 

do Secretário de Saúde de Pernambuco, Dr. Djalma de Oliveira; do Secretário 
de Saúde de Mato Grosso; do Secretário de Saúde do Amapá e das diversas 
autoridades aqui presentes. 

Acreditamos que, após este após esta Mesa, após este debate, 
chegou-se a uma conclusão: não é se tratar de fazer uma política nacional 
de saúde sem uma hierarquização, sem uma descentralização e sem uma regionaliza
çfio dos serviços de saúde. Mas, para que isso aconteça, é necessário conscientizar-se 
de que a política de saúde do Brasil deve ser una, uma política determinada por 
um único órgão, em que os serviços preventivos devem prevalecer, em que a assistência 
primária ao homem, no seu habitat normal, deve ser o ponto fundamental. Não 
adianta ao nosso País realizar uma cirurgia de alto em todas as suas capitais, 
um transplante cardíaco, uma microcirurgia cerebral, se, nos longínquos recantos 
da Nação, se morre por uma por falta da mínima condição de assis
tência. Os homens do campo são brasileiros como nós, e podem ficar tranqüilos, 
pois a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados encaminhará às autoridades 
competentes um relatório em que mostrará as distorções existentes na atual política 
de no modelo econômico que adotamos e do participamos, porque so
mos homens ligados ao mostrará que o Brasil cresceu, nesses últimos 

anos, mas que essa política já vem distorcida há mais de um século, ou desde 
que o Brasil foi descoberto_ Os males da de saúde não são dos últimos 

anos. Nos últimos anos, nós crescemos assustadoramente, mas 
não houve correspondência no crescimento dos serviços de saúde. Por isso, acen
tua-se neste instante a grande disparidade entre o crescimento econômico e o cresci
mento social e sanitário do nosso País. Com estas palavras, e confiando nos destinos 
desta Nação, através dos seus legítimos representantes, através desses participantes 
que aqui vieram dar sua cota de trabalho, através do ilustre conferencista e dos 
debatedores, podem ficar que nós, com nosso sentido de brasilidade, 
faremos tudo ao nosso alcance para que o Brasil tenha realmente uma política na
cional de saúde. Muito obrigado. (Palmas.) 
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CONFEIIBNCIA PRONUNCIADA PELO SR. PAUL ISRAEL SINGER, 
ECONOMISTA SÉNIOR DO CENTRO BRASILEIRO 

DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

TITULO: A DISCUSSÃO DA ESTATIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

ABERTURA 
DEPUTADO BORGES DA SILVEIRA 

Presidente em exercício do Simpósio da Comissão de Saúde 

DEBATES 

INTERPELAÇÕES 

ENCERRAMENTO 
DEPUTADO BORGES DA SILVEIRA 

Presidente em exercício do Simpósio da Comissão de Saúde 
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ABERTURA 
O SR. DEPUTADO BORGES DA SILVEIRA 

Presidente em exercício do Simpósio da Comissão de Saúde 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da - Em nome da Co-
missão de Saúde da Câmara dos Deputados tenho a honra de abrir esta sessão do 
Simpósio sobre Saúde do Brasil. Inicialmente, quero compor a Mesa, convidando 
o nosso conferencista desta tarde, Dr. Paul Israel (Palmas.) Convido tam-
bém os debatedores sobre o tema Estatização e dos Serviços de 
Saúde no Brasil para participarem da Mesa diretiva: Dr. Guilherme 
da Silva, Professor Titular de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, da 
Universidade de São (Palmas.) Dr. Tomaz Raposo, Consultor Técnico da 
Associação Brasileira de Medicina de (Palmas.) Dr. José Carlos 
Seixas, Professor da Faculdade de Saúde na Universidade de São Paulo; 

) Sr. José Francisco da Presidente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores da Agricultura - CONTAG; ) Está a CONTAG -
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, o Sr. Francisco 
seu Secretário-Geral. Nos trabalhos de teremos uma conferência 
a cargo do Dr. Paul Israel economista, Sénior do Centro Brasileiro de Análi-
se e Planejamento - CEBRAP. após esta conferência teremos a palavra dos 
quatro de batedores estão à Mesa, sobre o mesmo assunto: e estati-
zação dos serviços saúde no Brasil, e depois aceitaremos escrito 
- dos presentes, para qualquer um dos conferencistas. Temos a de a 

vra ao Dr. Paul Israel Singer, que vai ser o nosso conferencista na tarde de 
S. Sa. disporá de 45 minutos para sua 

O SR. PAUL ISRAEL SINGER 
Conferencista 

Inicialmente, queria o convite para 
oportunidade de abordar esse assunto, na ocasião. 
formal, porque fico um pouco preocupado se não há um engano nisso. 
não pertenço ao setor saúde, não sou trabalhador desse não sou 
tenho qualquer título que me ter autoridade para falar 
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sobre o problema de saúde. No creio que a razão do convite deva estar liga-
da ao fato de que de uma pesquisa essa que acabou sendo publi-
cada sob a forma de um livro chamado Prevenir e Curar o Controle Social através 
do Serviço Saúde. Nessa o que se tentou fazer foi a atividade do 

de saúde, os serviços de saúde oficiais, da chamada medicina 
de vista da sua atuação como meio de controle 

social, quer os serviços de saúde não são apenas serviços que saúde 
ou reproduzam a saúde dos que a perderam, mas são também poderosos instrumen
tos de controle de comportamentos desviantes - por controle dos chama
dos vícios, controle de uma área crescente do que se considera um comportamen
to criminoso, controle da indolência, da recusa ao trabalho, ou da recusa às respon
sabilidades sociais etc. Pois o tema que me foi proposto, isto é, o debate 
sobre privatização versus estatização dos serviços de saúde, muda quase que o sen
tido do tema ao qual nos dedicamos, porque encara não como os serviços de saúde 
controlam a sociedade, mas, quem controla o serviço de saúde. O debate sobre se 
os serviços de saúde devem ser estatizados ou predominante-
mente coloca em questão, quem controla o serviço de 
saúde. Por quem deve controlar o serviço de saúde é o consumidor. O ser-
viço de saúde está a serviço de quem dele precisa, isto é, do público em geral; então, 
os vários sistemas em conflito, em debate, em polêmica, estão, na verdade, propon
do sistemas diferentes pelos quais o consumidor controlar os serviços de saú
de. Alguns supõem que a melhor forma de o consumidor controlar o serviço de saú
de é através do Estado, já que o Estado deveria os consumidores em ge
ral, já que o Estado é, na a corporificação da sociedade organizada, en
quanto outros, pensando mais no consumidor individual, acreditam que é através 
dos mecanismos de mercado que o consumidor pode alcançar um controle mais 
efetivo sobre os serviços de saúde, nesse caso sendo da sua privatização. 
Antes de entrar no mé1ito deste seria interessante chamar a atenção para o 
fato de que os serviços são duas facções, isto é, os que estão em 
dúvidas sobre se devem ser ou estatais só os serviços de saúde que são indi-
vidualizados, isto é, os serviços curativos ou assistenciais. Há uma gama bastante 

de serviços de saúde que são coletivos sua natureza: os serviços preven-
as campanhas de as contra endemias, contra epidemias 

e assim por diante, que não são possíveis de serem individualizados ou seja, os be
nefícios dessas atividades necessariamente atingem a todos os membros da comuni
dade, quer esses membros tenham consciência disso ou não, quer participem ativa
mente dos serviços ou apenas passivamente. Então, eles não podem ser mercantili-

não podem ser privatizados, ou seja, não se pode atribuir a cada ato um 
preço, e não se pode supor que o consumidor individual possa optar entre participar 
ou não participar desses serviços. Por causa disso mesmo, toda a parte ou 
necessariamente coletiva dos serviços de saúde é estatal e ninguém põe em dúvida 
isso. Não conheço nenhum autor que diga que esses por exemplo, as cam-

sanitárias ou os serviços de vacinação etc. devam ser privatizados. O que está 
em causa é a outra parte, e isto já cria evidentemente um viés. Na medida que uma 
parte dos serviços são e outras não, e na medida que os privatizáveis 
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são privatizados efetivamente, é provável que eles cresçam mais do que os outros, 
porque há um poderoso elenco de intersses para que essa parte dos serviços, que 
são privados e podem ser privatizados, recebam maior conjunto, maior parcela das 
verbas que a sociedade aloca ao setor de saúde. Antes de entrar no mérito das duas 
posições, me parece importante chamar a atenção do por quê esta discussão que é 
antiga no mundo, nos outros países, e não é nova no Brasil, está retornando de 
uma forma assaz vigorosa; por que, de repente, está ficando tão importante discutir 
se os serviços de saúde só devem ser privados ou estatais no Brasil? E a resposta é 
que houve uma tremenda mudança nos serviços de saúde no Brasil, eu diria num 
prazo muito recente, diria nos últimos 9 ou 10 anos, não mais do que isso. Isso real
mente deu mais importância à questão de qual é o controle que se exerce sobre os 
serviços de saúde. No passado, os serviços de saúde assistenciais, os serviços de saúde 
individualizados, curativos, eram na verdade, privilégios de uma pequena minoria da 
população. Não sei em que porcentagem seria, mas não creio que fosse muito além 
de 10%. Eram as pessoas que podiam pagar médico particular, hospital privado e 
comprar no mercado o serviço de saúde. A grande maioria da população não tinha 
acesso, dinheiro nem tampouco necessidade no sentido de reconhecer na medi
cíha universitária, medicina científica, adequação às suas necessidades. A grande 
maioria mais pobre do povo brasileiro se socorria, como ainda se socorre, eu diria, 
em grande medida, da chamada medicina popular, a medicina de cunho religioso 
em geral, que desempenha no País um papel deveras importante. Havia ao lado des
sa vamos dizer, privilegiada e com acesso econômico à medicina científica, 
e a grande maioria que usava e usa ainda em grande medida a medicina ~~V~'~' 
duas outras formas que eram, de um lado, a medicina filantrópica, as entidades serni

ou seja, privadas mas não de cunho lucrativo, em que eles pensavam que há 
um certo volume de serviços de saúde - vamos dizer - de cunho científico - geral
mente para pessoas destituídas de recursos, as Santas Casas e assim por diante. E 
havia ainda um número limitado, assaz limitado, isso é importante, de recursos da 

Previdência Social. Além disso cabe referir o fato, mas não vou entrar nisso 
agora, a não ser que no debate eu seja provocado, o fato de que há um grande setor 
industrial de saúde, ou seja, a fabricação de remédios e a fabricação de equipamen
tos médicos, que é inteiramente privada, é crescentemente monopolista e majori
tariamente estrangeira, ou seja, multinacional. Essa parte quase escapa ao debate 
privatização versus estatização, embora com a criação da CEME houvesse urna ten
tativa de se criar uma indústria nacional e estatal que produzisse remédios em 
grande quantidade e a custos muito baixos para serem distribuídos Previdência 
Social, ou a preços subsidiados ou sem preço a uma grande dos assegurados. 
Essa tentativa fracassou e hoje a CEME, pelo que pude apreender, cumpre o seu 
papel comprando a maior parte dos remédios da indústria que, como eu 
já disse, é majoritariamente monopolista e estrangeira; quer dizer, não há ameaça 
de estatização da indústria farmacêutica, tampouco dos equipamentos médicos hos
pitalares, embora houvesse uma série de argumentos no sentido de que ela deva ser 
estatizada. Mas como a discussão é sobre o serviço de saúde dito, e 
não sobre a sua parte industrial, - o assunto é o tempo é cur-
to - a minha aos serviços propriamente ditos. A coisa a chamar a 
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que acabei de descrever é que houve uma tre·· 
cxprutMu - é difícil exagerar o tamanho da que houve - dos ser-

saúde assistenciais e curativos no País. Num prazo extremamente curto, 
o movimento ambulatorial de consultas financiadas INPS cresceu 

a mais de em para 134 milhões de 
num prazo de 4 anos o número de consultas se mul-

por mais de o que que antes de 1973 
uumacão brasileira tinha acesso à 

o que é 
em termos de doentes-dia cresceram de 

12 milhões e poucos l para 23 milhões em 1 
dobrando também em 4 anos, o que mais uma vez ou indica um tre-

mendo aumento da o que nada leva a crer que tenha ou 
isto ao sistema oficial de saúde uma substancialmente 
maior da brasileira do que havia antes. E os meios são bastante conhe-

medicina curativa 
Previdência :Social, cresceu 
até decresceu. Só para dar 

talares no dos 
número de leitos 

em medicina através do 
atualmente através do e essa 

e tornou-os acessíveis a uma 
Simultaneamente com esse _ 

o que cresceu realmente foi a 
diretamente 

que a 
de saúde - cresceu enorme

º número de pessoas e 
o tempo de tra1Jail10 social envolv1d.o, e a saúde das pessoas envolvidas em tudo 
isso, aumentaram tremendamente. E por isso que estamos - creio eu que não só 
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discutindo eu do controle sobre o 
do do consumidor sobre o 

atendia apenas 
que tinha 



que vendem o 
por trabalhadores assalariados. 

do médico não 
onde o médico sempre foi fun-

do Isso é 

tre:m1mc1anri.e11te com isso -- isso é 
no que lhe acontece, ou, se não 
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ficar e se submeter, mais ou menos, ao que lhe é dito que deve 
o ponto central. Creio que a idéia da livre escolha pressupõe 

um outro de Medicina, um outro tipo de relação entre médico e paciente que, 
tenha existido na classe média e alta - duvido que exista muito mais hoje 

em dia, sobretudo para as coisas mais graves-, e não existe ao todo para aquele que 
paga indiretamente. Ou seja, não aquele que está realmente no alto nível de conhe
cimentos, de educação genérica etc., mas é um mero trabalhador que, por ser segu
rado da Previdência Social, tem acesso a algum médico ou algum hospital credencia
do. Nessas condições, a idéia de que o consumidor possa controlar a qualidade e 
o preço do serviço que recebe é ilusória. Pelo contrário, existe uma coisa bastante 
importante: uma tendência muito forte de ele receber o serviço inadequado. Este é 
o argumento clássico dos que a estatização, mas não pode deixar de ser 
mencionado. A origem é a seguinte: jamais a Medicina foi competitiva. Inclusive 
quero lembrar - creio que há muitos médicos aqui que poderão dizer se tenh<? 
razão ou não - aos que não o são, de que a ética médica proíbe a competição. E 
absolutamente proibido ao médico fazer propaganda, sobretudo, contra outro 
médico. Não se permite isso. Exatamente porque a Medicina supõe uma plena con
fiança do comprador de serviço ao fornecedor. A tendência é, inclusive, cobrar pre
ços diferentes pelo mesmo ato médico, o que é perfeitamente de acordo com a 
ética médica e adequado ao tipo de mercado para as classes média e alta que se 
~enham. É comum que o médico operador cobre o múltiplo da diária do quarto que 
o paciente escolheu no hospital. E comum que a mesma operação custe "x" para 
uma pessoa e "lüx" para outra, porque a outra é mais rica. Isso é perfeitamente 
normal. Mas isso coloca o médico na posição de tributador, e não mero vendedor 
competitivo de uma mercadoria. O vendedor de automóvel não pode cobrar 10 ve
zes mais por um carro a uma pessoa, porque ela tem mais dinheiro, ele tem que 
cobrar o mesmo preço, pelo mesmo veículo, a quem possa comprá-lo. Se isso é 
assim tradicionalmente, e esse problema é antigo na Medicina, é o problema da Me
dicina de mercado, que tem séculos, o que acontece quando ele não pode cobrar di
ferentemente? Ou seja, quando o preço do ato médico está fixado por tabela do 
INAMPS? Ou, ainda, quer atenda ao trabalhador que ganhe l O salários mínimos, quer 
ao trabalhador que ganhe o salário mínimo, o preço daquele ato médico é o mesmo 
que é pago pela Previdência Social. Obviamente a tendência, e ela não pode ser 
empiricamente comprovada, pois há indícios apenas, é exagerar o serviço médico. Há 
famosas histórias das cesarianas inúteis, há famosas histórias das operações cirúrgicas 
não necessárias, não indicadas etc. É extremamente difícil comprovar essas alega
ções. Repito-o, porque elas são gerais e partem do próprio corpo médico, não só no 
Brasil, como também nos outros países. Os maiores críticos da chamada mercantili
zação da Medicina e das práticàs abusivas da Medicina são médicos. Eles também 
não podem provar propriamente; eles podem, através de índices de permanência no 
hospital, índices de mortalidade pós-operatória e assim por diante, presumir que 
uma grande proporção de intervenções, estatisticamente, não podem ser tão diferen
tes de hospitais não-lucrativos, logo, devem ser desnecessárias. Agora, que a propen
são existe, que o sistema economicamente leva a que isso aconteça, eu diria que é 
inegável. Por outro lado, isso é também importante, a privatização dos serviços de 
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saúde pode assumir formas particularmente perversas. 
delas, que tem acontecido no Brasil no contexto social e passamos 
e estamos saindo, que é a chamada Medicina empresarial. É um certo tipo de convê
nios que se fazem entre a Previdência Social e os empregadores, os grandes emprega
dores, os quais passam a se encarregar da prestação de serviços de saúde a seus em
pregados, em lugar da Previdência Social, recebendo desta uma certa contribuição 
fixa por trabalhador, que corresponde, pelo que tenho sabido, a 5% do maior salá
rio mínimo do País. A extensão desses convênios é bastante ampla. Em 1977, cor
responderam a 30%, por exemplo, do movimento ambulatorial do INPS. Em agosto 
de 1977, num estudo de Jaime Oliveira e Sônia Teixeira - Medicina de Grupo, a 
Medicina e a Fábrica - verifica-se que, há dois anos, havia quase 5 mil convênios, 
abrangendo l milhão, 801 mil e 82 segurados que, junto com seus dependentes, 
somavam então 4 milhões, 337 mil e 187 beneficiários - isto é, representavam cerca 
de 10% da população previdenciária. Por que estou dizendo essa forma de pri-
vatização é particularmente abusiva? Basicamente, porque interfere na relação 
entre patrão e trabalhador. Aí, volto ao tema que não está aqui em jogo, mas 
enfim sempre entra pela porta dos fundos, que não é o controle social sobre o servi
ço de saúde, mas através do serviço de saúde. é claramente sabido que o tipo 
de trabalho que se faz na maior das empresas é profundamente não motivador 
para o trabalhador. O trabalhador precisa fazer ganhar dinheiro; ele 
não tem a menor motivação para fazê-lo. é obrigado a aquilo 10, 11 ou 12 
horas pm dia, 6 dias por semana, nas horas-extras para tirar o seu salário. Não sabe
mos nem poderemos talvez saber se é o trabalho que o toma doente, porque 
é tão alienante, ou porque ele se sente doente, porque está fazendo esse tipo de tra
balho. O fato é que estar ou não estar bem de saúde é uma das formas de defesa do 
trabalhador. A Medicina e a saúde são pontos críticos nas relações entre capital e 
trabalho, pela sua própria natureza, não há como escapar disso. A Previdência Social 
desempenha um papel de ou o Serviço de Saúde da Previdência 
Social desempenha um papel de árbitro nessa tendência. A tendência do empregador 
obviamente, à procura de uma maior produtividade - é muito lógico -é procurar mi
nimizar os sintomas e as queixas do trabalhador e mantê-lo no trabalho. Ao pàsso que 
o próprio trabalhador, na situação em que se encontra, procura dar ênfase aos sin
tomas que sente e procura obter o afastamento remunerado do trabalho. O médico 
age como o perito que deve julgar em que medida a situação do trabalhador é sufi
cientemente grave para justificar o afastamento, por quanto tempo e com que tra
tamento. Mas, quando esse médico pertence a urna firma contratada próprio 
empregador, a sua posição de árbitro desaparece. Ele está diretamente sujeito às 
injunções e interesses de quem lhe paga, se não direta, indireta.mente. O que trans
forma a Medicina de fábrica em uma Medicina contra o trabalhador, no serviço de 
reparação do chamado capital humano, inteiramente análogo ao serviço de repara
ção do capital físico das máquinas. Há outros aspectos, desde o problema de 
esse tipo de serviço de saúde indica ao empregador os trabalhadores que, 
mente, vão ficar doentes ou estarã"o sujeitos ao absentismo, serem despedidos, 
o que é facilitado pela existência do Fundo de por Tempo de 
Serviço; o próprio exame médico de entrada no trabalho já é um exame médico no 
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trabalhadores que não vão ter um problema de saúde 
além do fato de que todos os casos mais sérios e mais dis

saúde com os trabalhadores nos convênios acabam ainda recaindo d.i
retamente sobre a Previdência Social, isto é, sobre o INAMPS. De qualquer maneira, 
parece-me que essa forma de é o do que se O trabalha
dor não tem nenuma autonomia de escolha; a livre escolha, nesse caso, nem se pre
tende que é a livre escolha de quem contrata o trabalhador e o seu médico. 
E o outro lado? A garante o quê? Eu diria que nas atuais cond.ições bra
sileiras, para não falar em outros países, o grau de controle do consumidor sobre o 

ou se quiserem, diretamente sobre a Previdência Social, é nulo, não existe. 
Não me parece necessário insistir sobre esse ponto. De modo que, ainda falta ins
tituir o controle quer no estatizado, quer não. A vantagem que se 

conceber que existe no serviço próprio da Previdência Social, nos hospi
tais-escolas, nos serviços dos e dos estados, portanto públicos, está em 
que não existe essa pressão para exagerar o serviço de saúde, para inventar atos 
médicos desnecessários e muitas vezes iatrogênicos. Nesse sentido é uma vantagem 
relativa da proposta estatizante, mas é só porque existe o outro lado da 
medalha. Existe a tendência da piora da qualidade do serviço de saúde estatal, 
porque nesse caso o médico ou o trabalhador de saúde pode ser dentista, não há 
por que o médico nessa apreciação crítica, recebe um salário fixo, quer 

muito pouco, quer produza em alta ou baixa qualidade. Ouve-se grande 
quantidade de queixas ou de críticas, quanto ao não-cumprimento dos deveres 
funcionais de uma grande quantidade de médicos nos serviços próprios, sejam do 
Estado, da Previdência Social e assim por diante. Essas críticas - como tam-

já mencionei - também de médicos, dos próprios membros desses cor-
pos que fic&'ll indignados com o procedimento dos seus colegas. Vou 
até contar uma história para o que tenho em vista. Há bastante casos a 
contar. Há o caso de um médico do antigo que mandou retirar a cadeira da sua 
sala de consulta, para que o paciente não se sentasse. De modo que ele conseguia 
resolver o assunto em menos de dois minutos. Esse tipo de proceder existe. Não 
quero em nenhum momento insinuar que todos os médicos fazem isso. Depende 
da sua consciência. Mas é muito d.ifícil, e não existe controle sobre isso, tam
pouco, assim como não existe controle sobre os serviços privatizados, nem 
sobre a sua possível desnecessidade, exagero e assim por diante, tampouco existindo 
qualquer controle direto dos consumidores sobre os serviços que recebem, do servi
ço de saúde que são do Estado, sob qualquer uma de suas várias formas. De modo 
que eu acredito que não é nem a estatização, nem a privatização que vai resolver 
o problema grave, o que é de como assegurar aos consumidores, agora que já têm aces
so, em maior quantidade, aos serviços formais de saúde, aqueles serviços de que real-
mente A Medicina e as outras ciências nas quais se apóiam os serviços de 
saúde longe de ser ciências exatas, de ter respostas para tudo. Mas como criar 
um organismo com arranjo social que garanta pelo menos que, dentro dos limites 
do conhecimento que existe, se ofereça que aquilo de- que realmente 
precisa? Eu lembrar que esse problema não foi resolvido, por exemplo, na 
Inglaterra. A socializou, estatizou os serviços méd.icos, criou o National 
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o Serviço Nacional de e houve melhoras sem dúvida ~.-.~"'"' 
foi uma coisa em vão, mas o debate de como a e a 
dos serviços de saúde, as necessidades, os continua de pé. Eu queria 
citar um autor que me parece realmente o Dr. R. G. S. que, ao 
discutir esse problema na Inglaterra, fez a seguinte afirmação: "As possibilidades 
da Medicina moderna não ser realizadas sem o de um mais 
bem que mais sofisticado em matéria de . Inevitavelmente isso 
também um público mais crítico, o que por sua vez implicará 
no relacionamento entre os que prestam e os que recebem cuidado médico. O que 
se verificou na com pesquisas que eu acho são extremamente importan-
tes replicar no Brasil, feitas com milhares de em hospitais, hos-

de tratamento, de estada de desenganada, hospitais 
e assim por diante, mostraram uma tremenda passividade dos pacien-

tes mais pobres são na sua maioria, face aos serviços que recebem. Os que se 
queixam são de classe médica, os que têm mais cul-
tura, mais conhecimento. De que o conhecimento é um elemento fundamen-
tal. Há pesquisas que mostram existir bastante entre os médicos e os 
seus da mesma classe pessoas que têm curso superior, que falam 
a mesma linguagem, que usarn o mesmo vocabulário. Para esse de eles 
dão transmitem um do seu saber e aumentam, 

deles. O é 

vai fazer isso, isso, isso e ciau. 
ça. Mas eu tenho bastante v~ ... •'VYU.~ 
creio que seja tão diferente 
mudar totalmente o sentido 
não 

não foi feita no 
ela é válida para outros países, e não 
diria que a coisa a fazer seria 

~U'v'"'"v sanitária. A educação sanitária 
é, meramente a transmissão de receitas de 

Prr1Pn1t,_,.,,,~ à tentar ensinar as pessoas a preservar 
contando porém com o médico. Merecia fazer um esforço de divulgar mais 

a todos, de uma forma sistemática. Não só o conteúdo do saber 
médico, mas também os seus limites, para que todos nós soubéssemos, não digo 

todos nós vamos nos tornar seria o ideal mas não acho possível, mas 
transmitir a todos, num grau muito maior do que é feito, conhecimentos 

essenciais que não nos de fo1ma tão desarmada os servi-
sern que ter urna desconfia11ça básica em a eles. 

preciso urgentemente aumentar o volume de informações a população tem 
sobre os que vai usar ou está usando. Para que a atitude perante 
esses serviços, para que se torne mais crítica,_para gue se torne menos arbitrária, 
para que ele não passe de uma esperança inteiramente sem limites para o desespero 
inteiramente sem limites como costuma tantas vezes acontecer, 
tratamento Em segundo lugar, parece-me absolutamente 
criar instâncias de controle por dos em nível e local, 
dos serviços de saúde. O que significará desde reinstaurar o colegiado, que já existiu 
no Brasil, da direção do de Previdência com a direta dos 
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usuários, mas não só em 
tende a ser formal e 

de modo , 

que esse tipo de 
nível extremamente local. Precisa-

forma controíar e não só serem controlados. Creio que 
parecer aceitável o debate versus 
ou outro, embora me pareça que é mais 
tais, na medida em que nós possamos democratizar o Estado no 
espero venha a acontecer, do que controlar 

menos assunetnca, menos de baixo nara cima com o seu 
ele tenha instâncias bem defini-

ªº seu alcance, para tmn ou encarnü1har 
ou crítica. Sem creio eu, as de caráter estatal 

mudarão mais a fom1a do que o conteúdo das coisas. É velo menos 
de vista que eu queria defender aaui. Muito 
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O SR. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Após ouvirmos a 
conferência do Dr. Paul Israel iniciaremos os debates sobre essa conferência. 
Cada debatedor disporá de quinze minutos. Inicialmente nós convidamos o Prof. 
Guilherme Rodrigues da Silva, Professor de Medicina Preventiva da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, para usar a palavra. 

O SR. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA- Quero começar agradecen
do à Comissão de Saúde da Câmara, através do Deputado Borges da Silveira, a opor
tunidade de estar aqui. A temática de saúde tem sido objeto de uma intensa politi
zação em períodos recentes. O que acontece no Brasil também acontece em vários 
outros países com o mesmo tipo de organização político-social. Dentro dessa temá
tica, talvez o grande debate privatização versus estatização seja o subtema politizado 
dos mais importantes. Nós vimos que o Dr. Singer constata e descreve magistralmen
te o que ocorreu no Brasil em anos recentes. A partir de um momento em que o 
Estado brasileiro sente a necessidade de um maior nível de interferência na área de 
saúde, na área social, a partir do II PND, em 1974, necessidade essa que decorria 
na realidade de uma crise econômica mais ampla no cenário mundial, e particular
mente da falência do abordo do chamado milagre econômico brasileiro, uma série 
de medidas institucionais vão-se observar, seqüenciais, todas elas tendendo a regula
mentar e dirigir o sistema de saúde em particular, como de certa forma também 
atuou em outros setores sociais, para uma determinada direção. As informações que 
o Dr. Singer comentou, aqui, mostram que a direção seguidâ pela política de saúde do 
Brasil, que sempre existiu - a polí tíca de saúde sempre existe - ela apenas foi reformu
lada, explicitada, através de documentos oficiais em anos recentes, e essa reformula
ção da política de saúde dirigiu o sistema na direção de uma privatização de servi
ços. 

O Dr. Singer procurou evitar discutir um pouco as determinantes mais polí
ticas, econômicas e sociais dessas mudanças na política de saúde no Brasil, observa
das em anos recentes, e como ele não fazê-lo, possivelmente, eu também não 
deveria me arriscar a fazê-lo. No entanto, eu gostaria de colocar algumas questões 
referentes à explicação desse tipo de orientação deliberada da sociedade brasileira, 
no sentido de imprimir à sua organização social do serviço de saúde um certo rumo, 
rumo esse que parece agora bem nítido. Eu gostaria, antes de começar a fazer algu
mas colocações, algumas questões referentes a elementos que pudessem levar-nos a 
uma compreensão maior desta problemática, lembrar que essa problemática não é 
tão recente. Na realidade, como eu disse, ela se tomou possível em nível institucio
nal na medida que, a partir do H PND, primeiro instrumento de planejamento 
em que realmente o planejamento de saúde no Brasil passa do plano retórico para 
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um 
gramas efetivamente 
realmente uma 

tes em círculos fechados - muitos têm 
param desse debate, examinaram o· documento - a pura e 

de 

todos os recursos materiais e de todo o controle econômico e do setor 
a iniciativa Chegava ao de realmente propor a transferência de 
capitais sociais investidos em a preço simbólico de custo 
para a privada. O que se era uma transfon-nacão. O 
sistema funcionaria à base de comunidades 
ressados na produção de serviços de 
saúde deveriam entrar, e que ao mesmo seria o 
le da execução das ações de saúde centradas em seria ao mesmo 

o fiscalizador desse controle. de certo os bem mais iovens. es-
tão lembrados de que realmente o plano falhou 

simplesmente pela 
dizer, não havia realmente 1,;um.ui,;ut:~, 

naquele momento, de forma tão drástica, ao serviço de saúde no 
entre outros efeitos, os dispêndios com saúde até praticamente a 
cerca de 16% do Produto Bruto do Pais na época. Era um plano então inviá-
vel já economicamente e que não podia conduzir o serviço de saúde para essa linha 
de orientação que se viria a configurar tempo depois. O então foi 
vado naquele momento e momento, precisamente, em um 
bom número de de saúde, entidades sindicais, vários elementos da 
sociedade civil e inclusive setores importantes do Governo de então se manifestaram 
radicalmente contra o que se podia chamar um programa desvairado de 
zação dos serviços de saúde. Nós tivemos depois já tão nesse sentido mais uma 
tentativa de reorientar de forma substancial as políticas de saúde no Brasil e de 
induzir modificações significativas no tipo de organizacão de servicos no Brasil. 
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no Ministério da 
uma outra temática que 

v•iõ'"''"-''""º'v administrativa contínua em discussão até 
de unificar em um único Ministério a saúde 

à Previdência Social. Evidente que na 
tal o nível de onossi:Jes 
de porque se tratava de um 

e porque ele viera 
Nós 

reclamavaxn 
então que se reclamava realmente era a 

volta da medicina autônoma com um de em estilo li-
Então parece extremamente que nesse confronto e 

colocadas em assim tão Reclama-se 
pntvatlz;açi'fo e reclama-se ao mesmo Evidente que, em uma 

verificar que o fenômeno que se processou no Bra-
recentemente, foi as duas coisas: e ao mes-

que Madel Teresinha em sua tese de doutoramento cha-
no Brasil. possível dis-

no setor, 
a exe-

1..1u<0><.av que se co-
será que esse fenômeno da quer 

""'''n''""v de mais acentuada nos últimos anos, para 
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as áreas de mercado - os de atendimento médico são naturalmente o cen-
dominante na área de saúde como um todo, não estamos discutindo par-

ticularmente < médica-, será que essa disposição de forma 
uma reversão uu à tendência que se recentemente, de 
uma do Estado atual moderno 

transferindo para 
vanas razoes·: :::>eJa para desacelerar o setor, efetivamente para tirar de 

certo montante de capitais, ou efetivamente para investir em atividades na área 
de mercado ou outras razões, o certo é essa tendência caracteriza o 

nesse desenvolvimento nas como marcan-
temente interventor. Será que essa na a refletir uma 
tendência que está sendo colocada em debate atualmente no Brasil. de 

dos serviços em ou de certas formas dessa 
estamos diante um programa que se sem nenhum exagero, 

,-l,,..,,,statizacão do Estado na conjuntura atual da sociedade brasileira? Essa ten
não só na área de produção econômica, mas 

de acordo com algumas alguns debates bastante atuais, 
nas áreas de produção e sociais, particularmente na de educação e de saúde. 
Será que isto teses como, por exemplo, a de que a verdade 
dos preços deve ser restaurada na dinâmica de funcionamento desses so
ciais? A idéia realmente de tarifas que reflitam custos de produção nos serviços 
blicos representa uma tendência mais geral de reversão, uma tendência de certa 
ma do Estado na economia moderna ou seria isso realmente fruto de uma 
tura ensaiada no panorama mundial de crise econômica, que se 
caracterizou sobretudo a partir de 68 e que se tornou bastante agudizada até l 

mais recente, nas sociedades capitais, não só 
nas centrais, como nas sociedades no sistema? Será que isso, real
mente, reflete um mais geral de tentar oferecer uma a essa ten-
dência cada vez maior de estatização? essas idéias adquirem, no 
caso do Brasil, na área de saúde? Paul Singer a atenção de que possivel-
mente na raiz de todas essas transformações ocorreram na política de saúde e, 
conseqüentemente, na de saúde Brasil em anos recentes, existan1 
determinantes marcantemente econômicas. A saúde está de certa 
forma, na produção na acumulação nesse estágio de desen-
volvimento, capitalista. Particularmente, ela está a problemas 
de reprodução e de manutenção da força do trabalho. ele chamou a 
também para determinados fatores de natureza política e ideológica. Eu 
perguntar, talvez colocar para debate, o que por exemplo, uma 
lação a.'llpliada e extremamente inusitada as condições brasileiras. 
em nível institucional das de o que representam, por exemplo, em 
nível ideológico, se, na realidade, a saúde está sendo posta - particularmente a 
atenção médica - dentro desse setor, visando a uma articulação mais íntima e direta 
com o processo de produção, não se colocando a do social nesse setor? 
Então os discursos, os planos, a retórica oficial que aparece nos documentos teriam 
simplesmente efeitos político-ideológicos de desviar, por exemplo, a atenção das mas-
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mais fundamentais os menos fundamentais de 
sua se coloca a da social como uma área de 
interesse do Governo? Essa mesma que está bem refletida no II será 
que se modifica no UI? O UI PND dedica apenas um à área social como 

São debater de forma neste 

O SR. TOMAZ RAPOSO 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE - Para facilitar a conti
dos debatedores e 

pessoas na fase final da nossa reunião. 
Passamos a palavra ao Dr. Tomaz nacvv·~v, Técnico da ,.,,,,,U~·"'" 

Brasileira de Medicina de para falar como de batedor. 

O SR. TOMAZ RAPOSO -
conferiu ao convidar-me para 
cendo que recebi esse tema 

or,,11,,r·n à Comissão de Saúde a honra que me 
debate. Gostaria de esda-

em nosso País, 
ooor1tunua:'l.ae de expor suas opiniões a 
cou o assunto, em termos de 
por tudo o que foi entende-se que, no tem que haver 

não só no campo da saúde, mas em muitas outras 
mente, o assunto é e muito material para urna discussão 
tico-ideológica. Mas eu não sou político. Por 
eminentemente cartesiano. De modo que as 
go formar um juízo em de esse 
deiro que é, hoje, a problemática econômico-social do País e o seu 

ao 

o indivíduo de tamanha soma de de tamanha soma de inves-
"'"''""'"""~' o que limita muito a nossa efetiva de fazer uma análise do 

"'~'"'""""''"u e da saúde. Temos que levar em toda 
reflexos do condicionamento cul-

c.,.,uu'v"'"'v e de toda na saúde da 
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Temos um Governo estruturado em 

outro, 
uma coletividade à 

o Estado nem o 
torna-se muito 

cessárias à 
para oferecer 
oooulacão paga 
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uma série de atividades diferentes dessas que ""'"'"'"n1t<1nu>< 

de interesse que devem ser e para as 
contar com investimentos a fundo são atividades que 

o desenvolvimento e setorial e que requerem ou admitem uma 
aderência às dos estratos ou níveis econômicos e culturais. Nós sabemos 
que, em nosso a é estruturada de maneira que 
desníveis tremendos. Temos o habitante do o habitante do 

'-'VVª'"'ª','"''ª e do 

termos essas 
capaz de aderir a esses diferentes níveis 
outro essa dificuldade vem desde os 

médico número 
acontecia que um tecnocrata do Rio de Janeiro 

1-'"'·'v•uv, que me pareceu mas que sinto agora que foi na realidade. 
'ª!'>'""·~""' acontecia por um comando era obedecido 

desmantelou-se e acabou. Então com essa ex·peJriêJncla 
que não posso esperar muito do 

sonhar, ou que 
de eficiência e a ,. .. ,,~,= 

em 1945. Foi un1 
vVHUL'-''''-'0 do 

em oferecer versáteis. Por 
nós temos a 

que acabou com o 
que funciona. Foi muito 

com todo o sistema de 

no a 
acuando-füe com a 
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sistemas que ainda sobrevivem. Existe, 
o sistema de de assistência o sistema de seguro 

em 1934/35, fui médico no interior do médico de fazenda. 
Ganhava 3 mil réis por de para atender a ele e sua família. Incluía 
quase tudo. Eles davam a condução, eu tinha que visitar o doente. Notei 
desde então - e que até isso acontece -- que a brasileira tem 
um interesse enorme de entrar em esquemas de mutualismo. duas emprega-
das cearenses - evidentemente. não moro na favela da Avenida Brasil - e as duas são 
inscritas numa 
30 a 40 cruzeiros 

nome que hoje não está muito 
mês, para terem direito a uma série de M~,;~. 

delas. saoenao do assunto da 
e em Nova 

há dezenas 
coisa por mês. 

que ela 
Lei Orgânica 

serviços na medida das suas A em abso-
não obriga o Instituto a assistência médica. Não há nenhuma 

mais - e o com uma certa porque me sentei muitas vezes 
com os atuários do da para conversar, discutir sobre os pro-
blemas econômicos da Previdência -, se, por acaso, houvesse um recesso no País 
a porcentagem de que hoje dispõe a Previdência Social para a assistência médica, 
que gira em torno de 4 ou 5% sobre o teria de ser reduzida. diga-se de 
passagem, ela vem-se reduzindo em termos e, se houver 
recesso, essa sobra que existe proveniente dos recursos captados para benefí-
cios, se ou tenderá a se Não se todos sabem, mas os recur-
sos da Previdência são destinados à isto é, para benefício, há dinheiro. 
Não há recursos vinculados diretamente à assistência médica. Há uma sobra, e esta 
decorre do seguinte: o Brasil cresce, com uma velocidade de 2 a 7% ao ano. 
É um dos crescimentos escandalosos do mundo. Esse crescimento faz com 
tenhamos uma massa jovem, extremamente no trabalho. Os contribuintes 
Previdência são extremamente Por mesmo, o índice de doenças ainda 
é relativamente baixo, e o de também. Por a 
Suécia, é de 11 por mil ao ano, enquanto, no Brasil é de 8. ela é menor do 
na Suécia. Não sei se todos é que alguns tenham conhecimento 
se fato. Isso ocorre, porque, na Suécia, a população é velha e, no Brasil, é muito 

Agora, no em que haja um recesso Deus queira que não ocorra 
- arriscadíssimo e perigosíssimo, a idade média da massa vinculada ao sistema de 
previdência começará a variar para a direita; quer avançar para a com 
uma extrema rapidez, trazendo o risco, então. de uma carência total de recursos. 
Portanto, para efeito de identificar as 
do, podemos classificar as atividades de saúde em três 
vidades de saneamento ambiental; segundo, atividades de saue!e comumtana, que 
compreendem bioestatistica, controle demográfico, epidemiológico, educação sani
tária, sanitária, controle de medicamentos e dos alimentos. higiene dos lo-
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endêmcas aci-
dentais - e sistemas, isto é, 
a das clínicas que se desenvolveram tanto por 
aí --, luta contra as Pois essa ação seto-

exercida através de setores, normalmente de assistência secundária e terciária, 
elas devem ser entendidas no sentido: e curativo. Chamamos todas 
de "luta" porque entendemos todas elas em termos de 
"""'"'"u curativa e não fica só com o Governo. 

que o modelo assistencial do que é um modelo expressa-
mente de consumo de até porque não há uma só estatística de ou 
de causas, revisto. Não se encontra, nas estatísticas do INAMPS, uma só i.nfor-

sobre as causas, quer sobre os de saúde. Todas as estatísti-
dados de consultas, opera-

exames disso, exames dados eminente-
mente Esse modelo mudar. mudam 
também os modelos que estão 
e de outras entidades que estão ao Instituto. Entendo que cabe ao setor 

o saneamento. Cabe ao quer ao 
do Governo Estadual. Agora, cabe ao setor 

o terceiro de atividades, isto é, a seto-
em todos esses de proteção à , prote-

satisfatória e a contento em 
tennos econômicos, em criando empregos, inclusive sem 
esquecer que o investimento no setor é feito à base de lucro, e que é dos 
lucros o Governo tira os então - o nosso conferencista 
riu - que todos os do Brasil viessem a conhecer o que é a 
cina. Jules Guérin criou a medicina na Gazette em 1848, pu-
blicou algo que era recomendável toda a soubesse o que 

dizer por Esse conselho vem de 
de Francesa. Acho que esse con-

deveria ser Outro que deveria ser é o que todos 
se voltassem para uma análise racional desse não emocional nem mera-

mente à base de mais fundadas na Temos de 
dissecar - sem dissecar não lá. Permitam-me dizer 
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a <.;HL;U!iil(iiU 

recebe o sangue 
uu1mu11m e o sangue corre. Essa expm:acao 

veementemente contra 

O SR. CARLOS SEIXAS 
De batedor 

a nossa secretária. Usará da 
da Faculdade de Saúde Pú-

e conhecimentos 
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e não um do tema. 
coisas: sabendo que o tema escrito Prof. Paul 

isto me fazer referência 
a todos os Senhores. Parece-me 

on101!ên,eo com todos os que fizeram 
do Prof. Paul Tomando 

"ª'-ª''ªv e a estati-
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fundamental. Até então o que acontecia com o "ca-
e, mais do que embora fosse privado, na 

e não prestadores de ser-
- um homem preocupado 

um capitalista preocupado com o retorno do 
que ele teria feito na do seu serviço médico. Isto 

mudou nos últimos anos. B claro que tenho que fazer caricaturas 
tenho 15 minutos para ouço hoje muito comurnente, a 

"os médicos são uns gananciosos porque querem ficar ricos muito 
e por isso se matam de trabalhar e fazem serviços porcos". Acho a frase 

absolutamente tonta, mas quero dizer a escuto com uma freqüência quase que 
diária e, se sou um observador sou capaz de concordar em que isto.seja ver-
dade. O que acontece de diferente com os jovens diante dos médicos 

é que os médicos - posso dizer que sou médico duas 
vezes, porque meu foi médico e então vivi bem aquela -, eles 
se formavam e, nlro tinham nenhum investimento de capital a fazer. 
Iam sua medicina e então, dentro da sociedade, uma retribuição: 
ao nível não da "medicina particular", mas de uma "medicina liberal", uma retri-

médica, que variava de zero ao 
Isto é um dado porque, as entidades de "classe" 

socializam o processo da médica estabelecendo "tabelas". Não é só o 
INAMPS que estabelece tabelas. Isto, é um processo socializador e 
coercitivo da "prática liberal". Mas, o que a mais, com o médico antigo? 
Ele ia trabalhar e o investimento de ele precisava ele recebia de sua 
comunidade e, o que o preocupava, do cuidado com seu era 
como ganhar na sua prática para o sustento de sua famí-
lia e para poupança que ele ia investir fora do setor Saúde, dentro de regras 
do mercado que são muito mais limitantes do gue o mercado do setor Saúde. O 
que passou a acontecer de uns para cá? Estamos numa situação onde o 
profissional de saúde - eu coloco o médico como um ponto nevrálgico - para 
nr:"n'''" bem seus serviços de saúde tem que ser um "investidor". Ele tem que sair 
como louco para fazer para poder ser de um investimento 
de capital, e, no setor. nessa altura, ele qualquer 
dade de produção correta de seja no serviço público, seja num emprego 

Só assim ele terá condições, sine qua non, para poder disputar um 
1 % da poderá lhe dar uma retribuição maior, mesmo porque 

vai ser um acionista ou na Saúde. na criação deste novo papel do 
uuoM•uu.:u de saúde, o de estão jogando, na minha impressão, uma ação 

coercitiva, simultaneamente, tanto o Estado quanto a iniciativa privada, porque 
estão fechando a possibilidade de um exercício "liberal" da profissão, e exigindo 
que, a partir daí, a medicina passe a ser um campo lucrativo de investimentos de 
capital. O profissional passa a se regrar não por princípios éticos e de necessidades 
de saúde-doenca, mas passa a ser um investidor, basicamente, no "mercado de 

muito tempo e gostaria de chan1ar a atenção para este 
quero concordar num ponto da 
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exposição do Prof. Singer, que é o da ampliação do conhecimento dos problemas 
de saúde a nível de toda a população para que, realmente, nós possamos ter um 
papel importante do consumidor: ser realmente o grande controlador do Sistema 
de Saúde. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. FRANCISCO URBANO DE ARAÚJO FILHO 
De batedor 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) Nós queremos escla
recer que o tempo dado a cada de batedor é exíguo, .mesmo porque o tema é 
tante e muito controvertido. Mas, infelizmente, nós temos que manter mais ou 
menos o horário para podermos atender, através dos palestristas, as respostas, ou 
responder êos perguntas formuladas pelos presentes. Usará da palavra agora como de
batedor o Secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
Sr. Francisco Urbano de Araújo Filho. 

O SR. FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO - Em primeiro lugar, gostaria de 
agradecer o convite que foi feito à Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura Comissão de Saúde e dizer que achamos nós que este convite deve 
ser em razão de a Confederação dos Trabalhadores representar uma grande massa de 
consumidores de saúde, já que não somos médicos, não somos estudiosos da maté
ria, mas somos um simples observador ou consumidor da saúde. Pediria permissão 
para fazer uma leitura pequena de um trecho que nós trouxemos, de nossas conside
rações sobre o tema Estatização e Privatização da Saúde. 

"O tema oferecido ao debate sugere pontos de vista dos mais variados, 
sobretudo em face da amplitude com que pode ser compreendido ou 
Entretanto, deixando de lado alguns aspectos fundamentais relativos à 
tamente subordinada ao Ministério da Saúde, nossa sucinta observação se ao 
serviço de saúde ligado ao âmbito da Previdência Social,- o Sistema 
Nacional de Previdência Social - SINPAS, onde gravitam os problemas, os interes
ses e reivindicações dos trabalhadores rurais. Nesse sentido, a CONTAG, sem 
representa o maior contingente de consumidor de serviço de saúde no País. Com 

somos cerca de 12 milhões de famílias de trabalhadores rurais 
cados, digamos, por cinco, perfaz um total de 60 milhões de 
da população brasileira. Para esse enorme de çonsumidor de 
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no entender de suas entidades sindicais, uma confederação, 21 federações e dois 
mil e trezentos sindicatos, não resta a menor dúvida de que o serviço de saúde deve 
ser de responsabilidade direta do Estado, responsável direto pela distribuição da 
justiça, especialmente da justiça social, em cujo contexto será inserido o complexo 
problema que envolve o serviço de saúde. A doutrina tem discutido com certa fre
qüência sobre o serviço de saúde, que deve ser parte do elenco de serviço da Previ
dência Social e eis por que somente deveria-se preocupar com os problemas ligados 
à concessão de benefício pecuniário, especialmente aquele de prestação continuada, 
como, por exemplo, a aposentadoria, pensão e auxílio. No Brasil, entretanto, essa 
especulação doutrinária está ultrapassada pelo fato de ser tradicional o nosso sis
tema previdenciário. A ocupação e a concessão de benefício de prestação de servi
ços médicos, isso vem de longe, desde as primeiras caixas previdenciárias. Se con
siderannos o ideal perseguido em matérià de pi:evidência, de seguridade social, 
como já aconteceu em países desenvolvidos onde não existe contribuição direta, 
onde são beneficiados todos os cidadãos sem exceção, chegaremos ao entendimento 
de que somente ao Estado deve caber o relevante papel de fazer distribuir os servi
ços de saúde a toda a população. Isso é tanto mais verdadeiro e real para o grupo 
brasileiro se considerarmos que o homem do campo e o trabalhador rural não têm 
como fazer face a um mínimo de despesas com medicamentos, quanto mais com o ser
viço de saúde em geral. Nesse sentido, convém relembrar que, enquanto se buscaram 
fontes diretas de custeio para a Previdência Social Rural, esta nunca teve êxito. 
Isto aconteceu simplesmente porque a desorganização das empresas rurais e as con
dições de vida do trabalhador, realmente desumadas, vigentes na agricultura, não 
permitem que os trabalhadores contribuam diretamente para custear o sistema pre
videnciário, por mais modesto que seja. Na verdade, estes aspectos da necessidade 
do homem do campo são levantados apenas para demonstrar as diferenças ainda 
existentes entre o meio urbano e o meio rural. Sem embargo, mesmo que as condi
çoes fossem outras, continuaríamos a defender a estatização dos serviços de saúde, 
pois não podemos ficar à mercê da iniciativa privada, que, por mais avançada, por 
mais humanista, por mais altruísta que seja, traz em si mesma o objetivo do lucro, 
a nosso ver incompatível com os objetivos que deve perseguir o Estado para distri
buir serviços de saúde a toda a população brasileira, sem distinção ou discriminação 
de qualquer espécie. Acreditamos firmemente que somente o Estado está capacita
do a desempenhar o papel de gestor do serviço de saúde, pois somente ele pode 
agir com impessoalidade e isenção, sem olhar o status do cliente, vendo-o como uma 
pessoa humana, como um brasileiro, igual a todos nós outros. em que pese à de
sigualdade econômica, financeira, intelectual ou outras similares. Este nosso ponto 
de vista tem fundamento, além de outros, também nos aspectos práticos, como, 
por exemplo, a enonne dificuldade que enfrentam atualmente os trabalhadores 
rurais quando buscam os serviços de saúde, assistência médica, hospitalar, ambula
torial e odontológica da Previdência Social. Esta dificuldade vem desde a precarieda
de de um grande número de casas de saúde particulares, que adotam uma prática 
de assistência médica com forma comercial, explorativa, seja pelo mau atendimen
to, seja pelas precárias instalações, passando pelo difícil relacionamento humano 
com os trabalhadores e dirigentes sindicais, até a negativa pura e simples do atendi-
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mento, sob alegações das mais variadas. Isto tem acarretado desalento, desânimo 
para os trabalhadores rurais, porque muitos, naturalmente, não podem entender 
nem aceitar que os serviços médicos permaneçam na mão dos particulares. O Poder 
público não tem condições econômicos e financeiras de manter uma rede própria 
para prestação de serviços de saúde em todas as regiões do Brasil - concordamos em 
que as dificuldades são reais-, mas não podemos deixar de ressaltar, por outro lado, 
que o próprio sistema de Governo tem estimulado a iniciativa privada e muito pouco 
tem feito para que o Estado assuma o seu verdadeiro papel nesse importante setor 
da vida nacional. No caso dos trabalhadores na agricultura, a situação é tão mais 
grave quando verificamos a adoção de convênios chamados globais, em que os 
hospitais recebem a importância certa mensalmente que já lhe assegura a priori a 
remuneração segura e permite uma série de abusos, dos quais o mais grave é a nega
tiva de internamento do doente sob a alegação de que não há leito. Por parte do 
Governo, que chamou a si a responsabilidade de administrar a Previdência Social 
sem a colaboração das classes que realmente contribuem para o sistema, aos traba
lhadores e empregadores cabe, enquanto prevalecerem os critérios de privatização, 
uma fiscalização permanente, presente, segura junto às casas de saúde particulares 
e conveniadas, pois embora os convênios celebrados para a prestação de serviços, via 
de regra, sejam bem elaborados sem o cumprimento ou sempre muito problemático 
nesse sentido, indo uma distância grande entre a teoria e a prática, entre o que está 
escrito e assinado pelas partes, a autoridade previdenciária e os proprietários de 
hospitais em que se executam no dia-a-dia. Impõe-se, portanto, que o Estado assu
ma o seu verdadeiro e indispensável papel na distribuição de direitos dos serviços de 
saúde, começando por uma política que inclua a instalação de casas de saúde em 
todos os municípios brasileiros para o atendimento de todos os beneficiários da 
Previdência Social Rural, sem distinção e despido do o~etivo da lucratividade, 
pois, afinal de contas, as doenças dos trabalhadores não devem ser tratadas como se 
fossem meramente mercadorias. Não sou contra o médico em seu justo objetivo de 
enriquecer até mesmo a curto prazo - tenho verificado ser o desejo de alguns -, 
mas sou a favor de que os trabalhadores sejam atendidos com ombridade, com dig
nidade, com presteza e com o tratamento que merecem. E isto, estamos certos, 
somente será possível quando o Estado assumir verdadeiramente a distribuição da 
justiça. Deve traduzir-se também numa assistência à saúde mais humanitária, a ser 
prestada sem qualquer tipo de discriminaçâ"o, especialmente de ordem econômica 
ou financeira. Aqui, gostaríamos de fazer uma consideração sobre uma proposi
ção levantada pelo Prof. Paul Singer, quando falou da necessidade de que haja uma 
participação mais efetiva da população e dos colegiados na administração da Previ
dência, do sistema de saúde. Estou de pleno acordo com S. Sa., mas gostaria de 
fazer uma ressalva no sentido de que, ao existir esta participação, ela seja realmen
te paritária, não como hoje que os colegiados slio fantoches. Os colegiados que exis
tem são meramente composições de Governo para agradar uma sociedade que quer 
uma participação, pois têm um representante dos trabalhadores, um representante 
dos empregadores e 10 do Governo. Então, não há empregado ou empregador que 
ganhe questão alguma nesses colegiados. É necessário que o Governo entenda de 
uma vez por todas que a participação de quem contribui, de quem sustenta, de 
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quem mantém, seja realmente efetiva na administração, na distribuição disso. Por 
isso entendemos que deve ser fundamentalmente estatal. Vejam que é a saúde de 
urna pessoa, de um indivíduo, naquele momento em que ele a está perdendo, ou já 
perdeu, e não pode ser tratada com o objetivo de que se vai ganhar às custas da 
miserabilidade de alguém que já chegou ao desespero e vai à procura de algo para 
sua salvação. Daí entendermos que nlfo só a distribuição do serviço de saúde, mas a 
partir das faculdades de Medicina, deve ser fundamentalmente estatal, para que o 
trato ali, os estudos sejam fundamentalmente (palmas) levados a uma população, ao 
interesse de um povo que compõe o Estado, que faz parte desse Estado, compondo 
a sua Nação e a riqueza. Não há riqueza nenhuma, não há crescimento econômico 
nenhum, não há desenvolvimento nenhum, se não levarmos em conta verdadeira
mente o homem, mas nã'o o que está escrito hoje. Escreve-se que o homem é levado 
em conta, mas me parece que os chamados planos de desenvolvimento, projetos 
do Governo, embora sempre digam que o homem deve ser levado em consideração, 
na verdade, o homem é meia dúzia, porque para o restante continua agravando-se 
mais a situação. (Palmas.) Daí, surge uma questão, e me permita o Sr. Coordena
dor dos debates fazer uma referência à preocupação da estatização, se o País vies
se a ter uma recessão. Ora, se na recessão, quando for estatizado, há risco de não se 
ter o tratamento adequado, imaginem na privatização, porque o povo não terá 
com que pagar. Não é verdade? (Palmas.) Então, numa recessão econômica, os 
meiros e os mais sacrificados são as camadas menos favorecidas.Já não tir1ham antes, 
também não terão depois da recessão. Talvez os maiores prejudicados serão os mais 
abastados. E claro que nenhum brasileiro, nem nós, trabalhadores, queremos a 
recessão. Queremos que o País cresça realmente, que não cresça apenas, desenvolvam
se ele, a Nação, o Estado com o seu povo como um todo. Para não tomar muito 
tempo, eram estas as colocações, concordando plenamente com V. Exa., quando 
disse que é necessária a participação efetiva com um colegiado, mas não um cole
giado composto como hoje e, sim, paritário. (Palmas.) 
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- Sr. Otávio Mercadan 
- Sr. José Carlos Pereira 
- Sr. Valter Wanderley Amora 
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- Sr. Robero Passos 
- Sr. Álvaro Rodrigues Coelho 
- Sr. Hésio Cordeiro 
- Sr. Adejanir Borges 
- Sr. Geraldo Fernandes Pinhaton 
- Sr. W olney Carrafa 
- Sr. Luís Barreto 
- SI. Roberto Passos 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Estão começando 
os debates, mesmo. Vamos iniciar agora com o Prof. Paul Israel Singer, responden
do às perguntas a ele fommladas. 

O SR. PAUL ISRAEL SINGER - Acontece que dado - creio eu - o gran
de interesse do tema, o número de perguntas é assaz grande. São 11 perguntas, e 
eu levaria, provavelmente, muito mais tempo do que já levei para expor minhas 
idéias na conferência, se for responder a uma por uma. No entanto, acredito que há 
colocações importantes nessas perguntas. Então, o que vou fazer - se me permi
tem - será lê-las todas e depois, no final, faria um comentário, tanto em relação 
ao que meus debatedores disseram, como em relação a alguns pontos que as per
guntas colocam. Inclusive há perguntas que se respondem mutuamente. Então, 
para não perder tempo, lerei as perguntas em seguida. A primeira é do Dr. Otávio 
Mercadan, da Secretaria de Saúde de São Paulo: "O Sr. se posiciona por uma 
prioridade: a expansão nos serviços públicos de saúde. Entretanto, no meu enten
der, algumas questões não foram abordadas. Primeiro onde se situam no Estado 
e na sociedade as forças que se opõem a esta orientação? Quem são? Por que se 
opõem à expansão da ação do Estado? Segundo - qual seria o caráter dessa inter
venção estatal? Monopolista, como uma Companhia Brasileira de Saúde S.A., cen
tralizadora, a nível de decisão do Governo Federal ou, por fim, democrática ou 
autoritária? Terceiro - como o Sr. vê o problema da sofisticação versus simplifi
cação do serviço de saúde no contexto desse debate? Pergunta de José Carlos 
Pereira, sociólogo, professor de Medicina Social da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto de São Paulo, USP. São duas colocações: primeira - os órgãos dire
tivos do Estado não estão acima dos vários grupos sociais, mas podem representar 
a consciência crítica do sistema. No caso da saúde não há uma contradição de in
teresses entre setores voltados para a produção de medicamentos, equipamentos 
etc. e setores produtores de outros bens, rendimentos desviados para a assistência 
médica? Essa contradição não poderia, entre outras, ser uma das razões da indefi
nição da política de atenção médica? Segunda - quem planeja os planejadores? 
No caso, quem controla os controladores? Foi preocupação constante de Karl Ma
nheim. Ele tinha grandes esperanças na atuação da intelectualidade. Que papel 
atribui à comunidade científico-tecnológica, nesse controle do serviço de atenção 
médica? Pergunta de Juan S. Basili Rocha, Professor de Medicina Social da Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto. "A prática médica institucionalizada não é 
uma prática socialmente neutra. O médico e os outros agentes de saúde são usados 
a serviço dos interesses dominantes no setor, no caso, os· capitalistas, independente
mente de atuar em uma empresa privada de saúde ou no INAMPS, isto é, subordinar 
o interesse do doente aos interesses do sistema, a ética profissional médica à ética 
do capital e a causa básica que gera distorções que se devem controlar. Há, pois, 
evidente incompatibilidade estrutural entre os serviços médicos éticos e exigências 
da ordem capitalista. Esse problema parece-me não se resolver, reeducando os 
sanitaristas ou elevando apenas a instrução da população." Pergunta do Dr. Valter 
Vanderley Amora, Secretário de Saúde de Rondônia. "Sendo a saúde um dos mais 
preciosos direitos fundamentais do indivíduo, consagrado na Declaração Universal 
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dos Direitos do Homem e que, inegavelmente, assume importância a partir do mo
mento em que são considerados esses direitos, e, no mundo moderno, sob as mais 
diferentes formas de o Estado aumenta suas responsabilidades, assumindo 
certas posições intervencionais, no sentido da proteção, Dr. Paul Si.nger, corno vê 
a compatibilização dos serviços privados estatais sob o controle da comunidade, 
através de conselhos comunitários, no atual estágio e ideológico?" Pergunta 
de Fernando P. S. jornalista. "Não Ih.e parece irreal, pelo menos, discutir a 

da administração estatal dos serviços de saúde e um quadro em que 
existem concorrentemente serviços públicos e privados? Não fica clara a sujeição 
dos serviços públicos na medida que sobre os serviços públicos o conjunto da 
sociedade não o que os torna mais vulneráveis à do poder, e o setor 
empresarial dispõe de todos os meios para moldá-lo e contagiá-lo, até por empregar 
funcionários cônscios de que a prestação de um bom serviço público acarreta uma 
diminuição virtual da clientela do setor privado?" Pergunta do Dr. Roberto Passos, 
médico: "V. Sa., em sua palestra, disse que a pior forma de privatização é o convê
nio e a empresa. Pergunto, primeiro, se V. Sa. já conhece os serviços prestados pelos 
grupos médicos, tendo visitado alguns, entrevistado empresários e usuários. Se-
gundo: como explicar feitas entre os usuários e por eles, em que se obtêm 
índices de satisfação a 90%? Terceiro: não acha o aumento de con-
sultas médicas dos grupos médicos - por que não há neles demanda reprimida? En
quanto os grupos médicos dão quatro consultas/ano por usuário, o INAMPS só 
atingiu uma e meia." do Sr. Álvaro Rodrigues Coelh.o, gerente-geral, 
técnico-administrativo. "A chamada medicina de fábrica, (sic), ou melh.or, medi
cina ocupacional, nas grandes empresas, é prestada por médicos do trabalho, con
forme a atual legislação da Medicina e Higiene do Trabalho. Por outro lado, me
diante legislação recente, o exame admissional, assim como o demissional, é obriga
toriamente de competência da empresa e a suas expensas. O conferencista conhecia 
esses aspectos? Fazemos a indagação, já que, na sua palestra, os citados aspectos 
filiaram-se à medicina de grupo." Pergunta do Dr. Hésío professor do 
Instituto de Medicina Social. "Q~1e vantagens e/ou desvantagens considera face à 
possível adoção do Seguro Saúde pela Previdência Social para as camadas sociais 
de faixa salarial acima de cinco salários mínimos? Essa proposta não pode acentuar 
as desigualdades qualitativas e quantitativas da assistência médica?" Pergunta do 
Dr. Adejanir Borges, médico do Rio de Janeiro. "Na opinião de V. a discussão 
da estatização e privatização do Serviço de Saúde não deveria ser ampliada, englo
bando a assistência previdenciária e social? Parece-me que o destino do primeiro 
está intimamente ligado ao das outras - a Previdência Social - e das quais não deve ser 
dissociada; 2~) se o propósito da estatização se opõe o da privatização, o a 
saúde e o segundo, o financeiro, qual a razão de se estabelecerem modelos diferentes 
para as nações de saúde primária, secundária e terciária?" Pergunta de Geraldo Fernan
des Pinhaton, representante dos sindicatos médicos do Espírito Santo: "A ampliação 
da demanda populacional pelas nações de saúde aliadas à relativa inelasticidade dos 
recursos disponíveis leva a uma necessidade progressivamente crescente de raciona
lizar a utilização desses recursos. Considerando que essa racionalidade é viabilizada 
através do planejamento, existe compabilidade na prática entre urna assistênciamé-
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dica planificada e a livre iniciativa privada?" 
Universidade de Brasília. "Acredita V. Sa. com a capacitação da uv""'''"·"v 
atuar de forma diretiva no campo da se estarão 
o saber científico? a fórmula para a maioria explorada do 
çar essa desmonopolização?" Acho as perguntas são extremamente interessan-
tes, colocando pontos de vista como é de se esperar, e de apro-
veitar cinco minutos, se me para esclarecer coisas em que natural-
mente não me expressei bem, e sobre coisas levantadas. Creio que 
talvez devesse começar pela observação interessante do Prof. Guilherme da Silva, a 

da estatização privatizante. Acho que essa está bastante à raiz de uma série 
de mal-entendidos. o que aconteceu no campo da saúde foi o fato de 
que foi o Estado, através do que passou a financiar uma parcela extrema-
mente alta do conjunto de serviço de saúde no País. Calcula-se que talvez mais de 
80% dos médicos no País sendo no momento financiados pelo sistema de 
Previdência o que é uma proporção extremamente alta e pode parecer, de 
certo ângulo, um índice extremamente elevado de socialização da Medicina. Existe
um fundo social para o qual contribuem todos os empregadores e empregados, o 

está tornando accessível, se não a todos, pelo menos a uma maioria da popu-
o serviço da medicina e o serviço da saúde. Por outro como mostrei -

e acho que discorda -, a prestação concreta desses serviços está sendo 
crescentemente para a atividade privada, não só mas lucrativa, 

não só lucrativa, mas capitalista. Nesse ponto de vista não há socialização··-·~.,-... ,~ 
e há privatização em maior know how do havia antes. Concordo, e inclusive acho 
que foi uma brilhante do Guilhe1me de que é preciso olhar para 
outros setores e verificar que não é só no caso de saúde que está acontecendo isso. 
Só para pensar um momento, a idéia de tomar o ensino pago e simultaneamente 
ampliar o número de bolsas de estudo é quase que a mesma coisa no campo da 
educação. Evidentemente há transformações importantes ocorrendo, e é preciso 
pensar bem o que significam e a que levam. O ponto no entanto, me parece 
que continua sendo o mesmo. Estou tomando de uma das Existe real
mente, eu diria, uma incompatibilidade básica entre a idéia da livre 
capitalista no mercado e a situação de falta de defesa do comprador indireto do 
serviço. Isso leva a vários problemas aqui apontados, já no Brasil e em outros países. 
Para começar, quer a lei queira, quer não queira, firma-se a convicção na população 
que, por ser segurada do INPS, ou de outra entidade da Previdência Social, 
tem direito a serviços médicos. Ninguém sabe que isso é uma sobra etc., e duvido 
que seja politicamente viável convencer a população de que a sobra acaba 
as pessoas devem morrer. Se isso é assim, há outro fator - como disse não 
me lembro quem -, é a pessoa, mas foi uma coisa muito correta que esta demanda 
tende a ser infinita e é por ser infinita que há uma crescente 
conflitos sociais. O campo da saúde mental é um campo não tem 
não tem fronteira. As doenças psicossomáticas não· tem fronteiras. Isso acontece 
na Inglaterra e em todos os países que de alguma maneira criaram esse que 
é um direito de as pessoas terem direito a toda assistência, se 

de saúde ou em de vida. Corno autocontrolar essa 
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procura? Não há fórmula mágica. Alguém perguntou qual a fórmula mágica de di
minuir ou reduzir o monopólio do poder que vem do saber. Esta pergunta responde 
àquela outra do Manheim, sobre qual o papel da comunidade técnico-científica. Não 
foi o Manheim, foi alguém que o citou. Evidentemente a responde, porque poder e 
saber se tornam cada vez mais uma fonte um do outro, a fonte simultaneamente, por
que só tem saber hoje quem nasce em determinadas condições de poder, de ri
queza neste País. É um privilégio poder ultrapassar as barreiras da pirâmide educa
cional e depois, graças a isso, ocupar posições de poder. Uma democratização 
efetiva neste País tem que derrubar essas barreiras. Eu, modestamente, sugiro fazer 
certas coisas de que já tenho notícias que se faz em São Peulo e penso que em 
outros lugares do Brasil também se fazem, e que me parecem coisas muito sérias - as 
chamadas comunidades de saúde. Não é a mesma coisa que saúde comunitária, não 
é um programa geral, burocrático que resolva conforme as coisas. São reuniões de 
base de comunidade, de base de igreja, de grupos de bairro, em que médicos, enfer
meiras, dentistas, pessoas, enfim, se juntam para discutir os problemas de saúde das 
suas vizinhanças, da sua área, dos pobres, e se procura ver que soluções encaminhar 
e como armar essas pessoas para se autoatenderem em certa medida e, sobretudo, ter 
uma visão mais crítica, mais competente do que acontece entre eles e aqueles que 
lhes prestam serviço. Estou pensando num processo de baixo para cima, não estou 
supondo que seja o Estado mais um vez que vai dotar-nos, não médicos, não den
tistas, não enfermeiros, não trabalhadores em saúde, da competência de que preci
samos para realmente começarmos a descascar, não digo desmonopolizar, mas pelo 
menos reduzir um pouco o poder monopólico dos que dispõem do saber neste 
campo. Estou pensando na iniciativa de baixo para cima. Isso permeia grande parte 
das nossas perguntas e uma grande parte, lamento dizer, também dos debates dos 
nossos debatedores aqui. É o que eu chamaria de ilusão do Estado a idéia de que o 
Estado é um mero representante nosso, mesmo que não o tenhamos eleito. Não é 
bem assim, essa é urna ilusão. No nosso Estado as estruturas do poder se ligam e se 
interligam às outras estruturas do poder do Estado. Se não compreendermos isso, 
vamos ficar o tempo todo demandando ao Estado aquilo não só que ele não está 
em condições, mas não está motivado para dar. É preciso urgentemente pensar 
tanto no campo do ensino, como no campo da educação, como no campo polí
tico, no campo sindical - no que for-, iniciativas de baixo; precisamos fora do Es
tado juntar esforços para tentar ver se o Estado começa a atender às reivindicações 
calçadas por um poder que vem de baixo para cima. (Palmas). 
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O SR. LUÍS BARRETO 
ln terpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - O Dr. Tomaz Raposo 
responderá a perguntas. 

O SR. TOMAZ RAPOSO - Há uma pergunta aqui do Sr. Luís Barrto, mé
dico da Universidade Federal de Pernambuco. Diz ele assim: "devemôs agradecer 
'entre aspas' a V. Sa. por nos informar dos planos diabólicos que estão sendo traça
dos para caso haja uma recessão, para não se permitir jamais que os poucos bene
fícios conseguidos pelos trabalhadores a duras penas possam desaparecer tão desas
trosamente como V. Sa. denunciou." Bem, eu não disse isso. Eu disse que a popu
lação brasileira e a economia brasileira funcionam numa dinâmica - nossa popu
lação cresce, nossa economia cresce e nós estamos num processo de desenvolvi
mento. Enquanto houver emprego, quer dizer, enquanto investirem para haver 
emprego; enquanto houver investimentos suficientes para haver emprego, dentro 
do que prevê a nossa Constituição; enquanto for possível criar anualmente mais 
de 2 milhões de ·empregos novos, à custa de novos investimentos que são, via de 
regra, obtidos através dos esforços dos dois setores - do público e privado, cada um 
a seu modo, fazendo as suas atuações ou as suas ações dentro dag_uilo que disse 
aqui, quer dizer, dentro dos tipos de ação que podem competir a cada um desses 
setores; enquanto houver isso, o recesso não haverá. Mas nós sabemos, e isso não é 
uma ameaça, que estamos num período crítico agora, e não sou profeta nem futu
rólogo, e espero que não haja nada. Estou com 70 anos de idade e não quero nada 
feio agora no fim da vida, quero morrer sossegado. Mas eu estava alertando para o 
seguinte: não sei se vocês estão notando que nós estamos vivendo numa espécie de 
surf, em cima da onda, onda essa mantida pelo crescimento constante da popula
çao jovem. Se por acaso acabar a onda, então nós vamos bater na areia. Não sei se 
todo mundo pôde entender a imagem, mas é a imagem de certas empresas que 
baseiam suas atividades nos clientes novos, mormente em seguro-saúde, por exem
plo. Os clientes novos, jovens que usam pouco os serviços, mantêm o resto. Se a 
empresa deixar de vender - daí a razão de certas empresas de seguro-saúde terem 
um sistema de marketting aí muito ativo -, se eles deixarem de vender, a massa 
envelhece rapidamente e os custos sobem e eles ficam fora do mercado. Quer dizer, 
não podem sustentar a massa velha com as taxas e prêmios, porque elas não são 
suficientes para isso. No Brasil, o que sustenta o atual sistema de custeio do serviço 
de Previdência é em grande parte o fato de a massa ser jovem. Aconselho àqueles 
que não se dedicam a esse assunto que estudem isso. Saibam que essa massa jovem 
é que mantém o sistema. No momento em que houvesse, desgraçadamente, um re
cesso, isto é, suponha que se o Governo tivesse optado por um recesso, por uma 
restrição no desenvolvimento econômico agora, por um retardamento, por uma 

187 



se ele tivesse optado por está fazendo arriscadamente, 
eu não sou economista, mas todo mundo que há um certo risco, não há 

nenhuma segurança, não se sente nenhuma segurança em tudo que está por aí -, 
muito se por acaso a opção adotada não tiver sucesso, se os fatores externos 
e internos não conduzirem o Brasil a uma estabilidade e à manutenção de um regi
me de emprego, vai haver recesso e, havendo recesso, o o SINPAS 
vai ter escassez de meios, a menos que tome mais recursos dos outros. Agora, a 

de quem tem vivido os probiemas dessa natureza mostra quem é capaz 
de reagir bem a isso. É o setor privado, que é aquele que tem dado respostas, desde 
todos os tempos, a todos esses problemas. Enquanto não havia Previdência, en
quanto a Medicina era simples, não tinha sofisticação, quem fez no interior 
do Brasil servindo à agricultura? isto porque isso, vivi isso, não estou 
fazendo conjecturas, tenho experiência. Pois fez foi o setor privado, 
milhares de santas casas pelo interior. O setor quem é? O setor público não 
é algo divino nem as pessoas que estão no setor público algo de divino 
ou de superior. Não. Esses interesses menos dignos que possam haver e alguns não 
gostam, do lucro, por exemplo, no setor privado, que repugna uma porção de 
gente, enquanto não consegue obtê-lo evidentemente, mas que repugna, esse senti
mento também há no setor público com à política, por Eu sofri 

pelo setor público, enquanto estive em campo com a interferência 
política. É a coisa mais triste que pode haver é a gente ver, assistir a um erro de 
administração grosseiro, com prejuízo grave para a população, prejuízo de ver-

prejuízo que se pode provar. Porque simplesmente um presidente de insti
tuto, por exemplo, de Pernambuco, então faz 3 hospitais em Pernambuco; um 
presidente do IPASE fez um para o IPASE em Campina Grande, coisas 
desse tipo. Vêem V. Sas. em Brasília construções que são reproduções de 

gigantescos que estão lá no Rio de de entidades várias. Eu vejo 
isso com uma tristeza muito grande. O setor tem seus as pesssoas 
são as mesmas, são os nossos irmãos, não existe essa diferença entre as pessoas 
dos dois setores. O que é preciso é estudar, criar-se uma doutrina e mentalidade 
de análise, e não ir simplesmente por esse encanto, por uma doutrina só ou por uma 
idéia. Mas, enfim, eu não disse que estavam fazendo diabólicos; eu não falei 
em plano diabólico nenhum, ainda não sou Agora, minha "opinião 
sobre a interpretação dada pelo Dr. Singer sobre a medicina empresarial?" O Dr. 
Singer, na palestra, não expôs verbalmente tudo que escreveu nessas notas. Como 
isso foi distribuído, vou fazer então um reparo. O Dr. Singer diz o seguinte: "Um 
aspecto específico da privatização dos serviços assistenciais de saúde são os con
vênios que as empresas geralmente grandes fazem com o mediante os 
quais prestam os referidos serviços a seus empregados, recebendo da Previdência 
5% do maior salário mínimo regional por trabalhador coberto." Aí vêm os dados 
estatísticos, o que não vem ao caso no momento, e depois diz: "Esses convênios 
são particularmente danosos, porque submetem o empregador não só aos desígnios 
do prestador de serviço, geralmente uma firma de medicina de grupo, mas também 
os do empregador, que é contratante daquele prestador. Em virtude desses convê
nios, trabalhadores adoentados são forçados a pemianecer em serviço, a se conten-
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tar com um tratamento meramente sintomático, estando também sujeitos à demis
são se apresentarem problemas de saúde que reduzam a sua produtividade. Graças 
aos convênios o grande capital alcançou um grau mais completo de controle sobre 
seus trabalhadores." Bem, o Dr. Singer, que tive o prazer e a honra de conhecer 
hoje, não conhece o assunto, desculpe-me dizer, nunca foi lá; o Dr. Singer está fa
lando sobre algo do outro lado da lua e nunca passou por lá para ver. Por exemplo, 
a Volkswagen é uma empresa com 39.500 empregados; cada empregado tem em 
média 1,98 dependentes, praticamente 2, então, trata-se grosseiramente de 120 
mil pessoas. Então, essa empresa, a , tem mais de 40 médicos próprios 
prestando serviços de arnbulató1io, com maravilhoso de Raio X, de 
laboratório, de atendimento de para seus empregados, não só para os 
exames de admissão, como para as ocorrências que possam haver na fábrica. Agora, 
notem bem, então, a Volkswagen, de acordo com a lei, ela tem seus médicos pró
prios para fazer os exames e dispensar os empregados. São esses médicos que deci
dem se eles devem ou não trabalhar em função da doença. Agora, a Volkswagen 
contrata serviços como medicina de grupo do valor mensal de 15 milhões de cruzei
ros, e recebe do Instituto, para isso, 4 milhões de cruzeiros. Tenho a impressão de 
que é uma conjectura, o que é muito esquisito, em que ela gaste 11 milhões por 
mês desnecessariamente, pois que quem decide sobre as faltas são os médicos da pró-

empresa. Para que, então, a faz essa perversidade de contratar uma 
medicina de grupo de custo enorme, gastando 11 milhões de cruzeiros por mês, ou 
mais, para quê? Tenho a impressão de que S. Sa. está mal informado. Outro exem-

durante 5 anos, no Rio de a Previdência Social não fez nenhum con-
vênio-empresa ininterruptamente, sem nenhuma solução de continuidade. 
empresas de medicina de grupo sugeriram aos empregadores que contratassem ser
viços apenas para os empregados, deixando as famílias de lado até que o Instituto 
fizesse convênio - a do convênio é apenas uma parcela do custo total, é 
mais ou menos do custo total. Nenhuma empresa sequer fez contrato de prestação 
de assistência só para Todas elas fizeram, incluindo as famílias. 
maldade é essa? Agora, diga-se de passagem, fizeran1 isso sem o convênio do Insti
tuto, de haver convênio. Quar1do o Instituto reabriu os convênios, 
elas começaram a tratar disso. A maioria dos contratos das empresas de medicina 
de grupo não tem convênio com o Instituto. Os fazem livremente. 
E eles têm seus médicos próprios. Até por que a lei determina que a maioria das 
empresas tenha médico próprio para isso. Então, essa informação que está 
me parece que foi baseada neste livro página 193. Por isso é que que 
é uma conjectura, foi a razão do meu sobre as conjecturas. Diz assim o 
livro citado: "Saúde e Medicina do Brasil - É necessária uma oceânica quanti
dade de inocência mais uma tonelada de boa vontade para se acreditar que o 
empregador orientará os médicos que para ele trabalham no sentido de proce
derem sempre com isenção e, em caso de dúvida, para decidirem em favor do 

que se diz impossibilitado de trabalhar porque está doente'" 
é necessário urna oceânica quantidade de inocência! Só temos 
Posso que o Papa foi a Nova porque o Vaticano é também 
uma entidade econômica e ele tinha negócios em Wall Street. Posso bolar o que 
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eu quiser, mas afirmar que é verdade, aí, não. Foi por isso que fiz meu protesto. 
Faltou aí o exame detido, a dissecação. Não se foi ver. Duvido que V. Sa. ou os 
outros que se divertem com isso tenham tido a oportunidade de assistir a um 
entendimento entre a medicina de grupo e o empregador. Duvido que algum tenha 
tido a chance de estar presente nos entendimentos de uma empresa de medicina 
de grupo, de um grande empregador, com a assistente social do sistema - a assis
tente social de um banco, por exemplo, discutindo com a medicina do grupo. 
Duvido que os senhores tenham notícia disso. Há pessoas que estão-se divertindo 
com essa história, porque estão achando isso uma coisa engraçada e tanto ... Pois 
bem, não têm conhecimento do assunto. Então é o lado cômico que aparece. Mas 
não é engraçado, porque é difícil administrar uma empresa dessas. É muito difícil 
prestar esse serviço. Os empregadores são, via de regra, extremamente exigentes. 
E nenhum fabricante de automóvel ou de qualquer outra coisa, principalmente 
de automóvel, que foi o primeiro exemplo que dei, seria capaz de usar um fusca 
que estivesse rateando um cilindro. Ninguém iria pôr um empregado seu, que é o 
seu capital humano, é um indivíduo que foi treinado, é um indivíduo qualificado 
para o qual ele paga, ninguém se arrisca a pôr um homem que não esteja em ordem, 
funcionando. Isso é pensar que os empregadores são seres diabólicos, são uns demô
nios ou safados. Isso não existe. Essa gente somos nós mesmos. Duvido que os Srs. 
não tenham aqui parentes empregadores. Creio que respondi aos dois. 

UM PARTICIPANTE - Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se serão 
permitidos apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Pelas normas, não são 
permitidos apartes. 

O MESMO PARTICIPANTE - Quer dizer que o plenário é obrigado a se 
calar. .. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Acho que vale aqui 
um esclarecimento. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados organizou este 
simpósio sobre um tema que debatemos diariamente aqui na Câmara dos Depu
tados. E achamos por bem, e o plenário está notando, que nenhum dos membros 
desta Comissão, nenhum dos Deputados está tomando parte nos debates. Porque 
queremos ouver a opinião e os argumentos das diversas pessoas interessadas e conhe
cedoras do problema. Assim é que os Srs. podem notar que temos aqui repre
sentantes do Poder público, professores, um estudioso do assunto - o conferencis
ta. Temos um representante da iniciativa privada e temos um representante talvez 
da classe mais sofrida dos usuários da Previdência Social, a classe dos trabalhadores 
rurais. Mas, pelas normas do Simpósio, é proibido o aparte. Queríamos dar, por 
dois minutos, a palavra ao conferencista. 

O SR. PAUL ISRAEL SINGER - Acho que debater é isso. A gente tem 
que ouvir inclusive as reclamações um tanto veementes. Quero explicar que real-
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mente não fiz nenhuma pesquisa de medicina de empresa ou medicina de grupo, 
como não fiz de muitas coisas sobre as quais falo e escrevo, porque em Ciência é 
possível usar fontes secundárias. No caso, estou usando urna pesquisa feita por 
dois médicos: Jaime Araújo Oliveira e Sônia F. Teixeira - como, aliás, o senhor 
utilizou também. A pesquisa é interessante. Eles fazem urna citação, bastante 
elucidativa, de Henry Ford. Ele diz: "O corpo médico é a seção da minha fábrica 
que me dá mais lucro". E toda pesquisa não é feita propriamente com os traba
lhadores, mas com os patrões, ou indiretamente, citando fontes patronais. Vamos 
deixar uma coisa bastante lógica. Existem medicinas de grupo que não interferem 
com a opção do empregado de usar a Previdência Social. O senhor disse, e tudo 
bem. Existe uma tendência das grandes empresas, já que os salários monetários 
que elas pagam são insuficientes para reproduzir normalmente a força de trabalho 
dos seus trabalhadores, de complementar os salários com uma série de transferên
cias não monetárias, uma das quais é precisamente oferecer serviços de saúde. E 
sobre isso não me manifesto. Pode acontecer que sejam até muito efetivas. Não 
tenho nada contra. Assim como eles oferecem refeições subsidiadas, algumas 
vezes oferecem condução etc. Agora, o ponto que é grave, e tenho lido mani
festações de sindicatos no mesmo sentido, tenho ouvido reclamações nos congres
sos de mulheres metalúrgicas e de indústrias químicas em São Paulo e, assim por 
diante, é a parcialidade dos médicos contratados pelos patrões, quando eles não 
têm a alternativa de usar outra medicina, ou seja, a medicina da Previdência Social. 
Esse é o ponto que pega. Eu estava criticando o convênio, não o fato de que o em
pregador ofereça, além do salário aos seus empregados, qualquer serviço de saúde 
que ele pode usar ou não. Mas, quando se dá o convênio, o INAMPS se desobriga 
da prestação de serviços a esses empregados, que, conseqüentemente, estarão su
jeitos apenas a esse médico, o qual está sujeito ao seu empregador, do qual é contra
tado - o patrão do trabalhador. Quer dizer, essa é uma relação ilegítima. Da mesma 
forma que hoje não se aceita mais que o trabalhador viva em casas alugadas pelo 
seu patrão, o que era comum antes, nos meios operários. Se olharmos o quadro 
social há 50, 60 anos, havia um tremendo controle dos empregadores sobre a vida 
particular dos seus trabalhadores. É comum, ainda hoje, em fazendas, nas áreas 
mais atrasadas do País, os trabalhadores que moram lá dentro não poderem receber 
visitas sem autorização dos seus patrões. Não é verdade, não existe isso? Quer dizer, 
há um controle até disso. Então, parece-me que esse tipo de convênio cria um con
trole a mais do patrão sobre os seus empregados, que deve ter os efeitos apontados 
neste estudo e que, rapidamente, resumi. Claro, é muito difícil provar. O problema 
não é impedir que empresas contratem medicina em grupo a mais, complementar
mente aos salários que pagam, contanto que os trabalhadores tenham aquele árbitro 
relativamente mais independente que, no caso, é a Previdência Social, quando surge 
um conflito sério sobre seu estado de saúde. 
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O SR. ROBERTO PASSOS 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Pediria ao Prof. 
Guilherme Rodrigues da Silva que respondesse à pergunta a ele formulada. 

O SR. GUILHERME RODRlGUES DA SILVA - Roberto Passos, médico, 
formula umas três perguntas ao todo: "V. Sa. defende a estatização total dos ser-
viços médicos?" _ 

Sem dúvida a resposta é sim. E uma questão de opção. Agora, acho que 
minha opção não é tão importante quanto, por exemplo, àquele que José Fran-
cisco da Silva colocou representando um grupo considerado de trabalhadores 
rurais no Brasil. a h'Tlpressão de que esse tipo de problema está muito pró-

muito convergente com o problema da necessidade de uma participação 
toca no problema de democratização da sociedade como um todo, e, 

em particular, dos serviços. Creio que o que é necessário é criar mecanismos para 
que realmente o trabalhador, através das suas representações autênticas, possa mani
festar-se e fazer sua opção política. Isso, sem dúvida, seria muito mais influente do 
que, na a opção de alguém que está vendo o problema como um estu
dioso desse problema, como um técnico. Mas minha opção é clara. Sem dúvida 

realmente, levo em conta que Singer colocou - o Estado não é 
Estado neutro. Então, é preciso considerar também como esta estatiza

seria feita no serviço de saúde. Se for, por exemplo, uma estatização tal como 
está ocorrendo com a privatização no momento, e que faz e dá toda a ênfase 
à atenção médica, no caso a atenção médica de mercado, em detrimento de 
outros setores da como a saúde pública, por exemplo; se for uma estatização 
que, na realidade, deixa de levar em conta a necessidade de uma certa hierarquiza-
ção de níveis de médica, e considera a necessidade de uma oferta diferen-
cial desses diversos particularmente no caso da atenção médica primária, que 

mais que 70% das necessidades de serviço por parte da população; se for 
uma estatização deste possivelmente ela não mudará muito o problema. O 
pstado realmente não é um Estado neutro, mas é um Estado no qual permeiam 
também os interesses e as pressões sociais por parte da classe trabalhadora. Se ela se 
organiza, se ela passa a participar efetivamente dessas decisões, uma estatização 
poderia resolver o problema que toca bem de perto na problemática que está conti
da nas perguntas seguintes de Roberto Passos. A outra pergunta é a seguinte: "co
mo interpreta V. Sa. o fato de as verbas do INAMPS para o FUNRURAL deste ano 
serem de 8 bilhões, enquanto que a população urbana recebeu 82 bilhões? Não é 
uma discriminação do Estado, sabendo--se que a zona rural representa 60 milhões 
de habitantes?" Obviamente, sim. E a solução se1ia realmente dar condição de uma 
participação efetiva, política, a este contingente de trabalhadores, que são os traba-
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lhadores no mesmo nível que o Estado está de certa a 
influência do trabalhador urbano. Tenho a a resposta 
discriminação está na realidade, adotado 
volvimento econômico no em anos recentes, tendo muito 
maior peso a dinâmica da produção industrial. Tarnbérn neste setor se tem notado 
maior organização em nível dos movimentos sociais dos trabalhadores. Isto pesa 
mais, isto tem influenciado mais o Estado, que na o que tem feito é man
ter uma situação histórica que vem desde o início da implantação da Previdência 
Social no Brasil. Para mudar este a única solução seria de novo a demo
cracia, não como uma panacéia, mas uma democracia como uma participação de 
baixo para cima em todos esses processos decisórios de política de saúde. A última 
pergunta: "a necessidade de leitos hospitalares é de no mínimo 2 por mil usuários. 
Como o País produzirá recursos para a construção de necessários?" Te-
mos, no momento, cerca de 450 mil leitos, o que um índice médio de 

pelo menos por mil habitantes, quer 
mo satisfatóno. Obviamente, a desses como todos os bens são 
desigualmente distribuídos entre os diversos grupos sociais, e no caso também regio-
nalmente - é bastante desigual. No entanto, eu tenho a de que colocar 
a problemática só em tomo de investimento de para esses 
recursos mais custosos - a do setor de saúde_ seria deslocar um pouco o tipo de 
problema. Na realidade, o que se precisa é desenvolvimento integral de um sistema 
de saúde que atenda às necessidades de todos os grupos sociais; que cubra, real-
mente, os grandes buracos que na acessibilidade aos ser-
viços de primeiro contato na área urbana e na área que permita efetivamente 
que se dê prioridade aos programas de saúde pública. Então, ao meu ver, responder 
que sou favorável à estatização, é preciso juntar - eu seria favorável à estatização 
que pudesse integrar, na realidade, em unidades preferentemente descentralizadas, 
uma ação de saúde que incluísse realmente os níveis mais essenciais de atenção 
médica à prática da medicina preventiva - quer uma uma rede de 
saúde tal como já temos parcialmente resolvido pelo menos na maioria dos estados 
do País, que é a rede de unidades locais de saúde - e que integrar aí uma 
boa parte desta atenção médica, sobretudo a atenção médica de primeiro contato. 
Isto reduziria a problemática da atenção médica hospitalar a níveis menores. O pro
blema de se saber de onde viriam realmente os recursos para a construção de hospi
tais, de leitos hospitalares novos, para corrigir esta distorção na distribuição 
nal, inclusive, acho que é um totalmente secundário, porque o 
essencial seria realmente uma decisão no sentido de se fazer reverter esta 
política de saúde, que, ao se explicitar melhor no de marca 
um quadro, sobretudo com a lei do Sistema Nacional de de tendência que o 
povo brasileiro tem de conduzir, na realidade. a minha opinião, por isso que 
não coloquei isso de começo, é a favor da estatização global do serviço médico, mas 
ela é menos importante do que o posicionamento da população sobre-
tudo da classe trabalhador~, no que diz à forma de v>l'>ªw'"'"ª 
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O SR. LUIS BARRETO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Antes de passannos à 
última pergunta, que é dirigida ao Sr. Francisco Urbano Araújo Filho, queríamos 
dar alguns avisos. O Simpósio Nacional sobre a Política de Saúde terá continuidade 
hoje à noite, às 20 horas, com uma sessão de temas livres. Estes temas serão apre
sentados em 3 locais, aqui no Anexo 2 da Câmara dos Deputados: na Comissão de 
Relações Exteriores, na Comissão de Transportes e no Auditório Nereu Ramos. 
Avisamos também que amanhã, às 9,30 da manhã, estarão funcionando os grupos 
de trabalho sobre os temas e subtemas deste Simpósio, durante o dia todo. Os te
mas e locais estão afixados na entrada do Anexo 2 da Câmara dos Deputados. 
Temos sobre a mesa uma solicitação r e um abaixo-assinado, creio que da maioria 
dos presentes, e quero fazer a leitura desta proposição: "Ao Presidente da Mesa: 
solicitamos que o pronunciamento do representante da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura seja incluído na íntegra no relatório final no 
subtema "Estatização e Privatização do Serviço de Saúde". Abaixo as assinaturas. 
Eu quero esclarecer que em nosso trabalho temos um Relator, que é um membro 
da Comissão de Saúde da Câmara. Para todos os trabalhos apresentados, aqui, pelo 
conferencista e pelos debatedores, cópias irão para o Relator, que, depois, ama
nhã, apresentará as conclusões. E essas conclusões deste Simpósio, de tudo aqui
lo que nós ouvimos e de que participamos, essas conclusões, depois, os elementos 
do Governo interessados, ou seja, Ministério da Previdência Social e Ministério 
da Saúde, serão convidados para, aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de 
Saúde, ouvirem este relato, ouvirem as conclusões deste Simpósio e discutirem 
conosco, membros da Comissão de Saúde, que seremos os intermediários, os repre
sentantes daquilo que foi tratado e foi concluído no Simpósio Nacional de Saúde. 
A última pergunta é dirigida ao Sr. Francisco Urbano de Araújo Filho. Eu tomo a 
liberdade de ler, porque foi escrita por um médico e com letra de médico. É difícil 
para uma pessoa que não está afeita a este mister conseguir ler esta pergunta. É 
feita pelo Sr. Luís Barreto, médico da Universidade Federal de Pernambuco. Esta 
aqui não é bem uma pergunta, é uma solicitação. "Sr. Francisco, o senhor colocou 
sem subterfúgios o problema da estatização da saúde, com a qual concordo plena
mente. Gostaria de propor que V. Sa. enviasse este seu depoimento a todas as fede
rações e sindicatos rurais do País, como uma contribuição à luta pelos direitos dos 
trabalhadores". Pergunta fonnulada pelo Sr. Sebastião de Morais, Secretário Muni
cipal de Saúde do Município de Campinas, São Paulo. "O senhor que representa 
na Mesa a grande massa oprimida do País, como vê a afinnação do Sr. Thomaz 
Raposo de que é necessária uma medicina para o homem do Leblon e outra dife
rente para o homem da favela e do campo? Concedo a palavra ao Sr. Francisco 
Urbano. 
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O SR. FRANCISCO URBANO - Vamos pela ordem das perguntas. Com 
relação à primeira, poderemos só confirmar que todo o trabalho produzido pela 
CONTAG, seja em palestra, ou seja em publicações, é encaminhado às nossas 
federações e ao sindicato como um material de debate junto aos trabalhadores. 
A solicitação está plenamente atendida porque já é praxe nossa da Confederação. 
Com relação à segunda pergunta, só teríamos a dizer o seguinte: não seria nada de 
novo porque já é feito assim. Seria a continuidade e a permanência, pela vida in· 
teira, da discriminação de uma coisa tão importante que é a saúde. Já é feito assim. 
Não é nada de novo este atendimento. As camadas ricas, privilegiadas e as camadas 
mais pobres são diferenciadas mesmo hoje. Infelizmente é porque vivemos num País 
em que o próprio sistema capitalista é arcaico ainda e, vamos dizer assim, é um 
capitalismo tirano, especialmente o da nossa área rural, em que são tratadas as pes
soas pela aparência, e não pelo que as pessoas são efetivamente, o que é importante, 
o homem como gente, como pessoa humana. O homem é tratado pelas aparências. 
Se eu tivesse entrado aqui de mangas de camisa nem seria olhado. Se estou de 
paletó, todo mundo olha, para ver quem é. Imagine para quem tem realmente 
poder, status. Isto é natural em qualquer lugar em que você chega. Então, a propo
sição do Sr. Raposo é a continuidade disso, que já efetivamente é assim. E seria 
extremamente danoso que o Governo, que o Estado aceitasse isto como uma per
manência, no ponto de vista do nosso debatedor, com todo o respeito à opinião 
dele, que- devemos respeitar. Nós, da CONTAG sabemos perfeitamente respeitar a 
opinião dos outros. Mas gostamos também de colocar a nossa. Seria extremamente 
danoso que o Estado perpetuasse isso até porque eu entendo que a própria evolu
ção da sociedade, como um todo, acabará com isto, por mais que as pessoas quei
ram, que os Governos queiram. A tendência é a eliminação desta sociedade desu
mana, de exploração, da sociedade como um todo, dos menos privilegiados. A terra, 
a vida é de todos. Não é para viver uns morrendo de fome, outros tendo os me· 
lhores médicos, aproveitando-se da ciência, que o Estado investe bastante di· 
nheiro para o elemento ser um médico famoso, ser o dono da ciência, da sabedoria, 
da salvação, para salvar meia dúzia, até porque o Estado investe bastante nisso e, 
como investe em estudos, deve continuar investindo no estudo da Medicina, na 
pesquisa. Como se faz para uma energia alternativa, como se faz para descobrir 
outras formas de vida, também deve-se continuar investindo na Medicina, mas não 
para privilegiar alguém já privilegiado na sociedade de hoje, com o poder e com a 
riqueza em si. Era esta a resposta que queria dizer; que entendemos seria danoso 
que o Estado perpetuasse uma situação desta que é extramamente danosa para os 
trabalhadores. 
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ENCERRAMENTO 
O SR. DEPUTADO BORGES DA SILVEIRA 

Presidente em exercício do Simpósio 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Borges da Silveira) - Nós queremos fazer 
a entrega dos certificados de participação ao Dr. Paul Israel Singer, ao Prof. Guilher
me Rodrigues da Silva, ao Prof. José Carlos Seixas, ao Dr. Thomaz Raposo, e ao 
Prof. Francisco Urbano de Araújo Filho. Agradecemos a participação do conferen
cista e dos debatedores. A sua participação teve uma influência muito grande e mui
to positiva para o debate deste tema muito importante para o povo brasileiro. Agra
decemos a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão. 
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CONFERBNCIA PRONUNCIADA PELO SR. MÁRIO MAGALHÃES, 
SANITARISTA 

TITULO: A POLITICA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 
NOS ÚLTIMOS 50 ANOS 

INTERPELAÇÕES 



Srs. Deputados, meus Senhores, minha presença neste Simpósio não 
resulta de nenhum fato excepcional. Culpo deste fato meu amigo, Deputado Ubal
dino Dantas, que certamente procurou para falar nesta oportunidade, um sanitaris
ta, talvez o mais velho, que ainda tenha condições de se mover com relativa facili
dade. É, provavelmente, esse o motivo pelo qual estou aqui. 

Devo expor o que, na minha opinião, foi a política de saúde seguida pelo 
Brasil nestes últimos 50 anos. E muito mais uma exposição sobre o esforço para se 
estabelecer uma política, depois, a luta para substituir esta política por outra, que 
nunca pôde ser realizada. Para melhor compreensão do problema, vale a pena nos 
referirmos ao que aconteceu antes do estabelecimento desta política. 

Quando D. João VI chegou ao Brasil, em 27 de janeiro de 1808, criou um 
sistema de saúde, baixando dois alvarás: um no dia 7 de fevereiro e outro no dia 9, 
transferindo para cá toda a organização sanitária de Portugal. 

Nesta época, Portugal era um país relativamente desenvolvido e suas condi
ções de situação geográfica, população, área, transporte, eram inteiramente dife
rentes das do Brasil. 

Esta transferência foi o primeiro passo para as tentativas de realizar, em saú-
de no Brasil, o que não se justificava >nem era necessário à população nacio-

O sistema político de Portugal era unitário. Num país pequeno como Portu
esse sistema poderia funcionar; mas no Brasil, um país de 8.500.000 km2 ,com 

climas e populações diferentes, tudo era inteiramente inadequado. 
Desde então, corneou a luta: deveria a saúde pública ser centralizada ou des

centralizada? 
E consumiu-se o tempo até a Proclamação da República, em centralizar e 

descentralizar a Saúde Pública no Brasil, sempre se propondo soluções impraticá
veis para as condições nacionais da época. 

Basta referir a V. Sas. que, em 1832, foi estabelecida no Brasil a vacina 
antivariólica obrigatória. Como todos estão lembrados, só há cerca de 10 anos con
seguiu-se realmente vacinar aproximadamente 75% da população brasileira. Naque
la época, não seria possível de maneira nenhuma, mesmo porque a vacinação ainda 
se processava de braço a braço. 

Acredito que naqueles anos, nunca se vacinaram mais de 2 ou 3 pessoas por 
semana. A situação continuou assim. 

Capistrano de Abreu, um dos nossos maiores historiadores, afirma: "Da 
higiene pública se encarregam o sol, a chuva e os diligentes urubus"; porque de fato 
a tecnologia e o próprio desenvolvimento da Medicina não permitiam muitas outras 
atividades. A partir de 1870, quando a Medicina e a Biologia entraram pelo cami
nho científico, começou-se também no Brasil a fazer alguma coisa, principalmen
te no campo da pesquisa. 

Mas, o primeiro empreendimento de caráter importante que chegou a um 
final feliz só veio a ocorrer em 1903 ,já na República. Foi quando o Brasil vivia prin
cipalmente da exportação de matéria-prima - produtos agrícolas e minérios - e 
importava todos os produtos manufaturados. 

Ocorreram várias epidemias de febre amerela no Rio de Janeiro nos últi-
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mos anos do século e no ano deste século. Todos os países que 
comerciavam com o Brasil começaram a criar dificuldades e a ameaçar com a possi
bilidade de ser o porto do· Rio de Janeiro considerado um Nessas condi-

.... nr1al"'1q-rn u!r ".lA Qln. rlP J '.:lnPir~ nolç: nu~nrlA OS 

graves 

aceitou a tarefa e se 
num máximo de 4 anos. passados os 4 anos, 

Oswaldo Cruz fez um relatório ao considerando controlada a febre ama-
1eiro e se fazer urna contra a tuberculose. 

O Governo não aceitou a de Oswaldo essa campan 
: por que o Governo recusou a proposta de Oswaldo Lruz, no 

momento em que ele tinha realizado com toda a felicidade e em curto prazo a libe-
do Rio de Janeiro da febre amarela? 

Por que o Governo concordou em fazer a camnanha contra a febre ama-

rela e não concordou com a contra a tuberculose? 
Para as tarefas de Saúde Pública - os trabalhos que se 

- são para servir às classes mais 
quando a 

Se estudarmos as duas e a que ambas teriam para a 
veremos que a tuberculose era um muito 

mais grave, portanto, mais do a febre amarela. 
Acontece que a febre amarela não discriminativa. Agride indi-

ferentemente aualauer pessoa. E não há, recursos. A pessoa que a 
em pouco salvo os casos muito benignos. 

a febre amarela discriminava em favor dos brasi· 
ieiros. Tanto que o sempre muito chamava a febre amarela de 

, porque matava muito mais estrangeiros do que brasileiros. A tuber
essencialmente discriminativa. Não atinge nas 

os pobres. Os ricos, mes
mo quando atingidos embora não dispuséssemos na época dos tra
ta.'llentos de hoje - dos bacteriostáticos etc. -, sempre tinham uma chance de cura, 
porque o tratamento era repouso e e, se preciso um passeio às 
montanhas de e Teresópolis, ou se fosse mais rico, aos da 

para répouso em bom clima. De forma que as pessoas de posses sempre 
tinham alguma chance de se livrar da tuberculose, o que não acontecia com os 
pobres, sobrevida era de no máximo seis meses, quando atingidos pela doença. 
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É uma coisa que me pergunto: será que os políticos, como sempre espe
cialistas em assuntos gerais, perceberam que, naquela época não era possível fazer 
uma campanha contra a tuberculose? E que se permitissem a Oswaldo Cruz entrar 
na campanha, esta se desmoralizaria, porque não poderia realmente obter, nem de 
longe, sucesso semelhante ao que obteve com a febre amarela? Talvez seja porque 
os médicos sempre acham que são capazes de resolver todos os problemas. São mui
to ingênuos. 

da campanha da febre amarela, o Brasil praticamente não se interes
sou mais pelos problemas de saúde, embora as condições do País, entre 1904 e 
J 916/17, tenham sido de muita prosperidade. 

Só em 1918 foi aprovada a primeira lei referente a atividades de Saúde 
Pública para a profilaxia rural. Assim, foi criado o Serviço de Profilaxia Rural, com 
distribuição da chamada oficial". Como havia muita malária, o Governo 
resolveu criar um sistema distribuição de chamado "quinina do Esta-
do". Todos a doença recebiam do Governo a "quínina", que era 
o remédio da 

Nesta época também, a 
em saúde pública no Brasil: criou um de combate à verminose, ~~ft~··~~ 
mente no Nordeste. Guardas distribuíam às pessoas três gotas de 
Esse sistema logo provou ser de improdutividade, pois os meninos conti
nuavam a andar descalços, tomavam banhos nos mesmos rios era um moto con
tínuo. 
Tornava-se o quenopódio e dias depois estava restabelecido o sistema. 

A Fundação pouco se demorou nessa atividade, mas o Serviço de Profüa
xia Rural do Governo continuou por muito tempo, pelo menos até 1930. Estava 
terminando nessa época a I Guerra Mundial. Os Estados Unidos surgiam como 

mais rica e poderosa. O Brasil começava a desviar-se da Europa para os 
Estados Unidos, e os médicos de saúde pública foram os primeiros que lá começa
ram a completar seus cursos. Em 1919, quando a Universidade John criou 
o primeiro curso para médicos de saúde pública, lá estavam brasileiros de São 
Paulo e Rio. 

Voltaram entusiasmadíssi.mos com a saúde pública americana. Com o que 
vu•~v.,~ .. e viram, e acreditavam que se instalassem no Brasil um sistema de saú
igual, passaríamos a ter uma população tão rica, com tanta saúde como a ameri-

cana. 
Começou aí uma batalha, uma luta! 
Os outros médicos da Saúde Pública chamavam a esses novos de '1ovens 

turcos": eles queriam que se adotasse no Brasil o mesmo sistema de saúde pública 
americano, que assim iriam resolver todos os nossos problemas. 

No centenário do Brasil foi editado um Dicionário Histórico, Geográfico e 
Etnográfico, que se compunha de capítulos sobre cada um dos grandes problemas 
nacionais. Coube o capítulo sobre Saúde ao Dr. J. P. Fontenelle, um dos "jovens 
turcos", ilustre médico de saúde pública, dedicadíssimo, pessoa excepcional. Seu 
trabalho termina com uma quase manifesto. 

Vou ler, porque é muito importante: "Torna-se urgente coordenar e unifor-
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mizar todas as atividades, dessa parte da administração pública, pondo-a sob a dire
ção de uma autoridade um Ministro de Estado, chefiando uma espécie de 
estado-maior de técnicos especializados, com um chefe de serviço em cada Estado, 
um centro de higiênica em cada município, tomando-se por base a necessidade 
de se iniciar o serviço modestamente, e sendo certo que, em muitos estados, há 

quase desabitados, de modo a tornar possível começarem poucos cen
tros em cada a contribuição financeira municipal, estadual e federal conjun
tamente não será tão grande quanto a possa parecer. E se fosse, seria um 
dinheiro bem pouco a _pouco as causas que contribuem para a 
decadência do nosso homem, melhoradas progressivamente suas condições físicas, 
mentais e averfeicoado continuamente como máquina de trabalho, determinará 

surto econômico que sem demora, compensará imensamente 
as pnmeuas despesas. E mais: como não há outra bem que à saúde se possa igualar, 
e sendo ela levada a cada canto do País, por influência e decisão do Governo cen
tral, que deve ser o governo de todos os estados, mais estreitos se tomarão os laços 
que unem as unidades da Federação, contribuindo para formar a indissolubilidade 
da pátria comum, uma eficiente organização nacional e unitária de saúde pública. 
Povo sadio é povo trabalhador, é povo é povo feliz." 

Aí se vê com que nossos ilustres médicos, todos pessoas que 
muito estudaram e muito trabalharam pelo País, pensavam que seria possível resol
ver a situação do Brasil. Mas, determinados e convencidos, continuaram o trabalho, 
pensando que iriam salvar o País. 

Em 1922, um deles assumiu a direção nacional de Saúde pública. Era o ilus
tre professor Carlos Chagas, um dos maiores cientistas do País. Iniciou a execução 
do seu plano, e da política sanitária do Brasil, no sentido de transformá-lo num gran
de país, através da saúde Começou preparando pessoal. Criou a primeira 
escola de enfermagem de saúde pública - Escola Ana Nery. Para instalar e dirigi
la trouxe a enfermeira americana Miss Poole. 

Amigo que era do Governo Arthur ofereceram-lhe para instalar 
sua escola no Hotel 7 de construído na Avenida Ruy Barbosa, especifica
mente para receber hóspedes ilustres que viriam à comemoração da nossa Indepen
dência. 

A escola foi organizada no mais alto padrão, e a seleção das alunas tan1bém 
foi excepcional. Pela primeira vez foi possível recrutar, na alta sociedade brasileira, 
alunas para uma escola de enfermagem, que era de internato. As moças moravam na 
escola. 

Aconteceu até um fato lamentável. Apesar da oposição de duas americanas 
que vieram para a escola, uma moça de cor venceu todas as barreiras para o ingresso 
no curso. Na hora da matrícula, as americanas não permitiram e fecharam a ques
tão. Naturalmente houve protestos etc., mas o Governo acabou concordando. Daí 
por diante, enquanto as americanas estiveram aqui, apenas brancas podiam fre-

a escola. Quando as americanas se foram, acabou-se a discriminação. 
Carlos Chagas criou, curso especial para médicos de saúde pública. 

Para salvar o Brasil era preciso pessoas da mais alta qualificação. Assim, o médico 
para ser médico de saúde pública, precisava de mais 3 anos de aperfeiçoamento: 2 
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anos em Manguinhos e um ano no curso de Saúde Pública da Faculdade de Medi
cina. Nos primeiros anos vieram também americanos da Universidade John Hopkins 
para as matérias mais importantes. Traziam exercícios e material para que os brasi
leiros estudassem aqui, como se fossem americanos. 

Criou-se em todos os médicos sanitaristas uma mentalidade política, que era 
a política de saúde que eles pensavam se fazia nos Estados Unidos. Com a revolu
ção de 1930, os médicos mais importantes da época tinham muitos amigos entre os 
líderes da Revolução. Assim, foi fácil a implantação do sistema e os médicos da Saú
de do Distrito Federal foram ocupando as diretorias dos estados. 

Criaram depois as delegacias federais de saúde, que eram sete e supervi
sionavam as diretorias estaduais. 

Realmente, entrou-se num período de grande atividade na Saúde Pública, 
atividade essa nunca mais repetida. 

O sistema americano era o sistema de centros de saúde. 
Esqueci-me de dizer que, em 1926, foi criado o primeiro centro de Saúde no 

o Centro de Saúde de Inhaúma, dirigido pelo Dr. Fontenelle. 
Quando Getúlio proclamou o Estado Novo, e praticamente acabou com a 

autonomia dos estados, os médicos de saúde pública iam para os estados e ficavam 
como sátrapas, forçando a execução de um regulamento sanitário que não se adap
tava, de maneira nenhuma, às necessidades do Brasil. 

Ao dizer isto não estou atacando ninguém, porque fui um desses. Fui Dire-
tor de Saúde Pública de Também fui preparado para acreditar no sistema. 
E acreditava. E fui trabalhar para que aquilo acontecesse. 

Os Srs. sabem, quando se bota uma galinha para chocar ovos, ela choca 
ovos e vinte um dias depois, os pintos começam a surgir. Muito bem. A 

galinha está satisfeita, nascem os pintos, "tudo azul". Mas se alguém fizer uma 
experiência e colocar ovos de paJ!, ela choca. Se, no vigésimo terceiro dia não 
nascerem os pintos ela vai embora. Ora, se nem a galinha choca ovos de pau, como é 
que os homens tentam e pretendem por muito tempo realizar um programa que não 
se adapta, não dá resultado? É difícil. 

Como tínhamos sido preparados para aquela função, acompanhávamos deta
lhadamente os resultados dos nossos trabalhos. Tínhamos regulamentos, tínhamos 
as condições, esforçavam-nos, era uma luta tremenda, médicos de saúde pública, 
enfermeiras etc. Interessados nos resultados, acompanhávamos os dados - mortali
dade infantil, isso e mais aquilo. Nada mudava. Continuava tudo na mesma. Entra 
ano, sai ano, alguns vão-se cansando. Fui dos primeiros a me cansar. Não era possí
vel. 

Em 1942, o DASP comemorava 10 anos. Houve festividades. Os diretores de 
departamento faziam conferências sobre a influência do DASP naqueles dez anos. 
Nosso diretor fez também uma conferência; comparava as nossas atividades com as 
atividades nos Estados Unidos, os resultados daqui com os de lá, como ia, como não 
ia, e no final dizia: "Nos Estados Unidos gasta-se com saúde pública preventiva 'um 
dólar por pessoa. Quando no Brasil passarmos a gastar um dólar por pessoa, tere
mos saúde como a americana". 

Era muito contraditório. 
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Naquela nos Estados Unidos, a renda per capita tinha baixado, em 
conseqüência da Em 1929-1930 a renda per capita era de cerca de mil 
dólares. Em 1941 era um pouco menor. Havia baixado muito e chegara a 500 e pou
cos dólares em 1935, mas estava-se recuperando. Em 1942 já estaria novamente 
em mil e tantos. No Brasil a renda per capita não era nem de 5 O dólares. 

Como é possível comparar uma coisa com a outra? 
Com a queda de Getúlio em 1945, a coisa degringolou totalmente. Os esta

dos proclamaran1 "independência ou morte". 
Os médicos de saúde locais não mais quiseram se subordinar aos energú

menos federais. Praticamente acabou ... 
os médicos do Governo Federal, que tínhamos estado lá, começamos 

a voltar, para tratar da nossa vida. Procuramos convencer os mais velhos, que eram 
nossos amigos, de que nós, médicos sanitaristas, tínhamos responsabilidade para 
com a população, não era possível continuar a forçar a prática de um sistema, que 
não dava resultado. Eles não aceitavam. Após muitas discussões, a resposta era sem
pre uma: "o que falta é complementação e aprimoramento". 

Em 1948, saiu o Plano Salt. Esse plano era um ninho de asneiras e de propo
sições de saúde pública. 

Conseguimos que tlm diretor de jornal do Rio fizesse um inquérito com cin
co questões e o distribuísse a vinte ou trinta médicos sanitaristas com experiência, 
para que respondessem: 

Primeira questão: 
Se houve colapso no Plano Nacional de Saúde, quais as suas causas:' 

Segunda questão: 
Os povos que gozam de alto padrão sanitário 'atingiram essa situação em virtude de 
desenvolvimento econômico nacional, ou da organização sanitária que possuem? 

Terceira questão: 
Conhece o Setor Saúde do Plano Salt? 

questão: 
Quais os pontos principais de um programa para melhoria das condições sanitárias 
nacionais? 

Naturalmente, esse questionário foi distribuído entre médicos sanitaristas 
não escolhidos, sem nenhum critério. 

Foi distribuído a todos, para que se soubesse a opinião médica dos médi
cos que tinham experiência e certa responsabilidade no trabalho de saúde pública 
no Brasil. 

As respostas variaram muito. 
Podem-se escolher duas representativas. Uma que dizia: "O Plano Salt é mui

to bom. Os médicos de saúde pública têm obrigação de cuidar da saúde do povo 
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brasileiro, e fazer os planos que julgarem convenientes. O dinheiro quem tem de for
necê-lo é o Ministério da Fazenda". 

A outra corrente dizia: "A saúde de urna população só pode melhorar quan
do é possível substituir-se na produção do trabalho pesado, necessário à vida das 
comunidades, a força muscular, humana ou animal, pela energia de combustíveis 
sólidos, líquidos e gasosos". 

Muito bem! 
Daí partiu-se para um debate que levou tempos. Nós defendíamos que o 

homem como conversor de energia é muito pobre. Comendo normalmente r3.000 
calorias por dia, com alimento balanceado, em 300 dias produz 200 kw de energia. 
E com 200 kw de energia não era possível alguém gozer saúde. Não havia possibili
dade de a pessoa ter os bens necessários e manter sua saúde. 

Por isso, nos países desenvolvidos, - Estados Unidos, por exemplo -, a 
energia disponível per capita era de 12.000 kw por ano; na Suécia 8.000 kw. 

Em todos os países, onde o povo tinha boa saúde havia à sua disposição 
alta quantidade de energia para transporte etc. 

Além de tudo, o homem produzir energia, produzir os bens de que necessita 
com a própria força, determina um desgaste extraordinário. 

No entanto, o homem, péssimo condensador de energia, é ótimo para diri
gir e fazer trabalharem as máquinas, fazer funcionarem as coisas, para que ele venha 
a ter grande disponibilidade de bens de serviço. 

A coisa era difícil! 
E como era de se esperar, principalmente naquela época - Governo do Pre

sidente Dutra -, fomos acusados de comunistas. 
"Quem defende a idéia )ie que saúde pública não é dada pelos médicos, mas 

sim pelo desenvolvimento econômico, é comunista", diziam. 
Não era fácil essa designação, no tempo do Dutra! Apesar de ter sido um 

governo legal, foi muito reacionário. 
Nós estávamos decididos. 
Achávamos que estávamos com a razão e defendíamos aquelas teses. 
Mas o Plano Salt foi aprovado. 
É curioso! 
De todo o Plano Salt, que consumiu milhões, que aumentou muita coisa, só 

sobraram no final, efetivamente, como coisa nova, como não-complementação de 
verbas para outros serviços, trinta e quatro hospitais construídos no vale do São 
Francisco na Bahia, entre Pirapora e Juazeiro. Foram construídos esses trinta e qua
tro hospitais. Isso em 1950. Dez anos depois, eu, que na época, era da assessoria téc
nica da SUDENE, fui ao sertão da Bahia, com outros companheiros de trabalho, 
para ver uma situação de seca naqueles municípios. 

Procurei saber o que havia daqueles trinta e quatro hospitais. 
Foi uma beleza! 
Funcionavam quatro! 
Uns poucos estavam sendo utilizados como escolas. Outros serviam mesmo 

para bodes e pobres dormirem, e mais da metade destruídos por falta de conserva
ção. 
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Ficava claro que a saúde pública era um problema de superestrutura. Não se 
pode construir um hospital onde se quer. 

Só se pode construir um hospital quando há condições para fazê-lo. 
Um hospital é como uma fábrica. É um negócio complexo. Tem necessidade 

de certo tipo de material, de coisas específicas. 
A luta continua. 
Nós continuávamos a batalhar. 
Nossa situação era muito difícil, pois em 1942, durante a guerra, o Gover

no brasileiro fez um acordo com o governo americano e criou o SESP, que deve
ria durar cinco anos e, como tudo no Brasil, ainda está vivendo. 

Isto foi em 1942, e ainda está existindo, para nosso mal, pois veio criar uma 
organização caríssima e tipicamente americana, praticamente sem nenhum benefí
cio para o Brasil. 

Mas nós, ali na luta! 
Em 195 1, Getúlio Vargas na primeira mensagem que fez ao Congresso 

Nacional, depois de eleito constitucionalmente, na parte destinada à Saúde come
çava assim: "O baixo nível de saúde no Brasil é fiel reflexo da pobreza que grava a 
grande maioria do povo brasileiro. Costuma-se inverter o problema, atribuindo esta 
condição a deficiências do brasileiro, minado pela doença e orpimido pelo clima, 
incapaz de transformar em produção útil nossas gigantescas riquezas potenciais, 
quando, na verdade, o povo é doente porque ainda não possui os meios para com
prar sua saúde, sob a forma de alimentação adequada, ambiente higiênico e sadio 
regime de trabalho. É que as causas fundamentais de baixa produtividade, vulgar
mente lançadas à custa da saúde do trabalhador rural, residem antes na aspereza do 
meio e, sobretudo, nos métodos primitivos de trabalho, que obrigam o homem a 
retirar de si próprio a energia que alhures é produto da eletricidade, da mecânica ou 
da química". 

Tínhamos conseguido, pela p1imeira vez, que o Presidente da República 
aceitasse as teses muito em moda, de que eu não gosto - o discurso é uma coisa e 
a prática é outra. 

Getúlio aceitou as nossas teses no discurso, mas as forças da inércia eran1 
muito mais poderosas e tudo continuou na mesma, como continuaria até 1964. 

Eu ia ler, mas não vou, porque já estou muito atrasado. 
O SESP chegou a concordar inteiramente com nossos pontos de vista. Seu 

relatório sobre as atividades de 195 6 começa assim: 
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"De há muito os técnicos do SESP vêm sentindo a necessidade de 
uma revisão nos métodos de trabalho usados em nossas unidades sanitárias, 
que certamente podem e devem ser aperfeiçoadas. Os motivos dessas defi
ciências são vários, sobressaindo entre eles, porém, a tentativa que fizemos 
de aplicar em nossas áreas esquemas de trabalho calcados em outros paí
ses, sem levar em conta as profundas diferenças econômicas e sociais coexis
tentes entre os países de economia predominantemente agropastoril e os de 
nível industrial e tecnológico avançados". 



Também ficou só no discurso! 
Ainda hoje, o SESP é a mesma coisa de 1945 e 1946. 
Mas nós tínhamos um compromisso. Éramos da Saúde Pública. Não tínha

mos outra atividade (refiro-me àquele grupo de sarútaristas que pensava dessa 
maneira). 

A partir de 1956, com Juscelino, todos os problemas, em termos de desen
volvimento, passaram a ter mais respeito. De maneira que era possível discutir-se 
muito mais os problemas do desenvolvimento em relação aos da saúde, principal
mente porque o programa de Juscelino - as metas - era muito sobre energia e 
transporte e a nossa tese era que a melhoria das condições de saúde dependia basica
mente do aumento de energia oferecida à população. 

Tanto que em 1958 foi criada a Escola Nacional de Saúde, onde foi insti
tuído um departamento para estudo dos problemas sócio-econômicos da saúde. 

E nós, trabalhando, porém sempre com dificuldades, pois primeiro houve 
uma revolução tecnológica que transformou um pouco o problema da saúde. 

Em 1948 e 1949, quando passou a disponibilidade de aplicação dos inseti
cidas de ação residual e os antibióticos, incontestavelmente, os países subdesen
volvidos como o Brasil tiveram muito facilitados certos problemas de saúde pú
blica. 

Primeiro, a redução considerável da malária e de todas as doenças transmis-
síveis por insetos etc., inclusive, com a possibilidade se eliminarem 
muitas outras doenças pela utilização desses inseticidas. 

Ao mesmo tempo, os antibióticos e os bactereostáticos resolveram, pois 
desde aquela época, muita gente adoece e fica boa sem efetivamente saber o que 
teve. 

É tomar um antibiótico! 
A tuberculose teve urna queda extraordinária, entre 1949 e 1951. 
De maneira que, quando 'dizíamos que a saúde pública era ligada ao desen

volvimento, eles alegavam que não era pois os antibióticos e inseticidas 
tinham melhorado muito as condições de saúde, sem que houvesse o desenvolvimento. 

Isso de fato não era verdade, porque se uma população não tiver meios para 
usar os inseticidas, como muitos países mais atrasados que o Brasil, os inseticidas 
não dão nenhum resultado, porque não são usados. Da mesma forma, se uma popu
lação não tem recursos para usar os antibióticos, também os antibióticos não adian
tam. É preciso que a população tenha um sistema produtivo, permitindo um exce
dente para o uso dessas técnicas novas. 

De fato, o que melhorava, muitas vezes, não era a saúde. 
A saúde continuava mais ou menos a mesma. O que melhorava era a situa

ção sanitária, que não deve ser comparada à saúde. 
A situação sanitária pode melhorar sem nenhuma alteração da situação 

social das pessoas. Por exemplo: num país onde febre uma pessoa 
sofre de febre amarela porque tem o aé'des a(:"gypti para transmitir a doença. 

Se se faz uma campanha e se elimina o aé"des aêgypti, melhora-se o estado 
sanitário, mas a saúde das pessoas continua a mesma, porque elas continuam sem ter 
o que comer, dormindo mal etc. Então, não é a mesma coisa. 
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Nós continuamos nossa batalha: efetivamente conseguimos levá-la adiante. 
Com a mudanca de Governo - quando Jânio assumiu -, o Ministro da 

do SESP. Ele manteve o predomínio das teses de 
saúde pública, corno salvação nacional. Porém Jânio renunciou, e vieram para o 
governo pessoas de maior sensibilidade em relação aos problemas do povo. 

Brasil. 

que sentíamos o problema, vimos que havia chegado o momento de 
de implantarmos outro plano, outra política de Saúde Pública no 

Nós não somos políticos, nem eu, nem os meus amigos. Semore fomos 
profissionais interessados pela nossa profissão. 

Partimos para conseguir o apoio da classe médica, dos médicos de saúde pú
blica para que se estabelecesse um programa de real interesse da população. 

Nessas circunstâncias, fui, na ocasião, eleito Presidente da Sociedade Brasi
leira de 

Convoquei, então, o 159 Congresso Brasileiro de para se reunir em 
Recife, no dia 9 de dezembro de 1960. 

Antes disso, na efêmera República Parlamentar, o Primeiro Ministro era 
obrigado a apresentar um plano de trabalho antes que o Ministério fosse aprovado; 
no Plano de Trabalho do Ministro Tancredo Neves, o Ministério da Saúde aparecia 
com a seguinte proposta, que vou ler por me parecer muito justa: 
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"- Promover os programas que a menor custo possam beneficiar o 
maior número de pessoas, pelo equacionamento de problemas de saúde pú
blica de quantidade .. 

Utilizar ao máximo as conquistas da ciência e da os inseti-
cidas de ação residu·al e os antibióticos, de forma a fazer baixar a mortali
dade no País, ao nível do que ocorre em países de condições econômicas 
semelhantes. 

- Fazer da saúde pública um instrumento efetivo no auxílio do 
desenvolvimento econômico, evitando, por outro lado, o desperdício de 
recursos em atividades que, por sua especialização e por seu custo, não dêem 
rendimentos satisfatórios. 

- Estabelecer uma política de estudos e pesquisas dos chamados 
"problemas de medicina colonial", pois, sendo estes particulares aos países 
subdesenvolvidos, as soluções têm de ser encontradas pelos cientistas desses 
países. 

Orientar uma política de recrutamento e formação de pessoal, 
para que o Poder público possa dispor de profissionais qualificados. 

- Promover o fortalecimento e o aprimoramento da indústria 
farmacêutica, procurando evitar a sua progressiva desnacionalização e o 
fomento da indústria química, destinada à produção de elementos necessá
rios à higiene e à profilaxia das doenças prevalecentes no país, e estudar 
a possibilidade da instalação, se necessário, de fábricas de propriedade do 
Governo, para produção desses agentes químicos profiláticos". 



Aí, nós começamos a procurar apoio. Em agosto de 1961, houve a célebre 
Reunião Pan-americana em Punta Del Este. Lá houve o domínio da insensatez; 
transformaram a década de 60 na "década da Saúde", e entre outras propostas, 
fizeram a seguinte: 

- Baixar a mortalidade infantil em 50% e a mortalidade de menores de 5 
anos também em 50%. 

Fornecer água potável a 100% da população urbana e a 80% da popula
ção rural. 

- Construir esgotos sanitários para 80% da população urbana e 50% da 
população rural. 

Claro que esses patetas que lá compareceram, quando tomaram o avião de 
volta, não mais se lembravam desse programa. Era preciso que fossem ignorantes 
demais, para imaginarem que seria possível, em 1 O anos, e em países completamente 
diferentes - a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Brasil, a Bolívia, o Paraguai, obter os 
mesmos resultados. 

Quando vi isso, logo pensei: quantas usinas siderúrgicas irão construir, para 
ter canos para isso?. 

- Quantas fábricas de cimento, quantas escolas vão montar para o preparo 
de pessoal para manobrar toda essa coisa? 

- Como é que vai acontecer uma baixa de 50% da mortalidade infantil nes
sas populações? 

Concluía-se, taxativamente, que a saúde pública estava tornando um caráter 
político. As promessas e resoluções, a transformação do decênio em decênio de saú
de, eram tipicamente "coisa" política, que eu já experimentara na SUDENE, com 
os agentes da USAlD, do Ponto Quatro etc. 

Quando, em 1960, fizemos o Congresso Brasileiro de Higiene, a tese era 
"Desenvolvimento Econômico e Saúde". 

O Nordeste era o grande doente nacional. Tinha uma renda per capita que 
representaria 52% da renda per capita nacional e apenas 35% da renda per capita 
dos estados do sul. 

__ O governo tinha obrigação de realizar os planos da SUDENE e não de se 
subordinar aos planos americanos, porque em 1961 estivera no Nordeste a Missão 
Marylin Boutrnan, propondo um programa fantástico de construção de escolas, aca
bar com o analfabetismo do Nordeste, construção de centros de saúde, de postos de 
higiene e distribuição de quantidades enormes de leite em pó. 

E ainda propunham: 
1 <?) O Brasil deve criar zonas de colonização para a população nordestina e 

fazer transferir do Nordeste para essa zona, 1.150 mil pessoas por ano; 
2<?) Impedir por um período de 5 a 10 anos que se preparem planos, proje

tos e se inicie construção etc. da instalação de novos geradores na usina de São 
Francisco. · -

Queriam diminuir a população do Nordeste porque, feitos os cálculos, se 
verificou que transferindo 1.150 mil pessoas por ano, apesar da natalidade dos que 
ficavam, haveria uma perda líquida na população nordestina de 600 mil pessoas. 
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Assim, em 10 anos, o Nordeste que na época tinha 17 milhões de habitan-
tes, passaria a ter 11 milhões de habitantes. 

Propunham também que não se produzisse mais energia no Nordeste. 
O Congresso aprovou as resoluções, e muito bem! 
Em 1963, falamos com o Ministro Wilson Fadul, para que convocasse uma 

Conferência Nacional de Saúde. 
Já tínhamos obtido para aquelas teses o apoio de cerca de 800 médicos de 

saúde pública, que compareceriam ao Congresso. Nós achávamos que não devia 
haver imposição. Devia haver um consenso entre os médicos que trabalhavam no 
setor. 

Pedimos ao Ministro que convocasse para a Conferência Nacional todas as 
autoridades de saúde pública do País, autoridades essas que, agindo no setor, dis
cutissem e aprovassem ou não o programa. E a Conferência foi convocada, e se 
aprovou o programa, que era na base da proposta do Primeiro Ministro. 

O Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Marcolino Candau, 
brasileiro ilustre, defendia muito a tese de que é a saúde que determina o desenvol
vimento, e não o contrário. 

A reunião da Assembléia Mundial da Saúde. foi em março de 1964. 
O Ministro Fadul era o Presidente da Delegação. Levamos para lá as mes

mas teses que defendíamos aqui. 
Foi uma batalha formidável: o Diretor-Geral da OMS e todos os sujeitos im-

portantes ficaram contra a nossa declaração. Posta em votação nominal fato 
curioso -, nós ganhamos. 

Só vou ler os que votaram contra: Austrália, Bélgica, Canadá, China-Formo
sa, França, República Federal da Alemanha, Irlanda, Itália, Jamaica, República da 
Coréia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Estados 
Unidos da América. 

De maneira que países ricos, cujas populações têm o direito de gozar saúde, 
votaram contra. 

O grande perigo e o que prejudicou muito o desenvolvimento sanitário dos 
países da América do Sul, e conseqüentemente seu desenvolvimento econômico, foi 
a interferência nefasta das organizações internacionais, que sempre propuseram pla
nos e programas para que esses países gastassem inutilmente seus recursos. 

1964. 

A reunião foi de 3 a 24 de março. 
Depois de dois ou três dias na Europa, aqui chegamos em 30 de março de 

Dia 19 de abril, vida nova! 
É o mesmo que o sujeito náufrago nadar, nadar e morrer na praia. 
Vimos logo que a situação havia mudado e não havia mais chance. 
Criado o IPM na Saúde, fui chamado. Já existia naquele tempo uma Seção 

de Segurança. Um coronel me apresentou um papel. O médico-chefe da seção, que 
inclusive tinha relações pessoais comigo, mandou enorme relatório, acusando-me 
de ter um plano para provocar epidemias no Brasil e desorganizar tudo para então o 
Partido Comunista tomar o poder. 

Li o tal papel e tomei um susto. O coronel estava rígido. Eu lhe disse: "Mas 
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Coronel, o Sr. tenha paciência. Esse médico - está aqui o nome dele - é um anal
fabeto de pai e mãe. Se não fosse, não escreveria uma coisa dessas. O Sr. procure 
qualquer médico, qualquer pessoa que entenda, qualquer cientista, para saber se, 
com os meios técnicos existentes hoje, é possível alguém provocar uma epidemia 
para desorganizar o País. 

Impossível! 
Vejam, eu não sei se é verdade ou não, mas em 1951/52, os russos e os corea

nos acusaram muito os americanos de estarem provocando epidemias na Coréia. 
Não discuto o assunto. Se foi verdade, os coreanos nunca puderam apresentar mais 
de quatro mortos pelos micróbios supostamente lá jogados pelos americanos, por
que não houve meio para tanto. Hoje com DDT, com BHC não há possibilidade. 
As únicas epidemias em massa só poderiam ser provocadas nas cidades, por conta
minação, por germes nos serviços de abastecimento d'água. Seria preciso que sedes
truísse todo o sistema de defesa da água, de cloração, fütração etc. 

Mas, o coronel queria saber qual a epidemia. Eu lhe disse: "- Chame este 
médico para se acarear comigo". 

Fui para casa ignorando o que ia acontecer. Reuni, porém, todos meus pa
péis, meus escritos, tudo que queria, e voltei lá. 

Mandei dizer que queria falar com ele. Recebeu-me muito bem. 
Mostrei-lhe tudo e disse: "- O problema é este: se quiser acreditar nesse 

camarada, o Senhor acredita. Mas, se quiser ser honesto verá que isto é uma lou
cura". 

Nunca mais vi o coronel. 
Quanto ao resultado do IPM, eu nada tive. O "sujeito" que me acusou, no 

entanto, foi separado,mandado para a polícia. Ele não era subversivo, mas corrupto. 
Não quero-me aproveitar da generosidade da Câmara que não me convidou 

para falar contra a Revolução. Nada tenho com isso. A "salvadora" está muito bem. 
Quanto à saúde pública, sou um homem desse campo de atividade: nunca fiz 

outra coisa na vida. São 54 anos de trabalho. 
Considero-me com direito de fazer uma análise rápida da saúde pública nes

tes quinze anos. 
O primeiro Ministro que tivemos, se caracterizou por fazer discursos dizendo 

que o Ministério da Saúde era "uma ilha cercada por subversivos e corruptos". E o 
que ele fez foi construir alguns prédios: o do Ministério, porque era preciso para 
mudar para cá, mas ele fez um lá; o prédio da Escola Nacional de Saúde, com 
14.000 m2 de área (deve estar vazio), e outros prédios de outras propriedades. 

O segundo Ministro da Saúde tinha negócio em todos os ramos da econo
mia: plantação de cana, grandes rebanhos, usina de açúcar, um matadouro, laborató
rio farmacêutico, uma casa de saúde com 3.000 leitos, que alugava ao INPS e um 
banco para financiar todas as suas atividades. 

De sua atuação no Ministério restou um plano encomendado a uma empresa 
particular, do qual recordo duas coisas fundamentais: 

- Primeiro, redistribuiu os médicos. O Rio de Janeiro tinha na época 7.500 
médicos. Ele achou que só devia ter 5.800. Mandou, então, 1.700 médicos para 
fora. 
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- Segundo, transferir para a empresa a custo lústórico, todos os 
bens móveis, imóveis e aparelhagem do Ministério da Saúde. É o que restou do gran
de programa do segundo Ministro, de 64. 

O terceiro Ministro foi um "espetáculo", ficará na história como o homem 
do massacre de Manguinhos. 

Os cientistas e técnicos de Manguinhos não o admitiam na comunidade, por 
ter sido sempre um incompetente. Resolveu então, vingar-se desses cientistas 
homens de mais alta responsabilidade - e cassou-os, pensando conseguir, assim, 
entre os honestos e capazes. 

Um dia foi demitido do cargo de Ministro, ninguém sabe por ouê. Disseram 
"cobras e lagartos" que não vou repetir. 

O quarto Ministro foi uma figura diferente das demais. Era um velho médico 
do Ministério, pessoa educada e na sua profissão - médico puericultor. Fomos 
colegas de trabalho muitos anos. Ministro no tempo do "milagre". nesse tem-

as verbas destinadas à saúde pública foram mínimas. Ele não fez nada. 
um discurso como paraninfo de médicos em Maceió. 

Dizia o seguinte: - "Faremos as brasileiras belas e inteligentes, 
sadias e felizes". 

Ótimo! 
Quando as crianças brasileiras forem belas e inteligentes, sadias e 

tudo prol).tO. Quando transferiu a pasta para o seguinte, entregou 42 volumes con
tendo um plano para a saúde pública no Brasil. 

Evidentemente, o novo Ministro mandou arquivar. 
Surgiu então, o Ministro mais fantástico que o Brasil já teve, porque foi "o 

verdadeiro macaco em loja de louça". Quando ele assumiu, até eu que sou aposen
tado, mas vivo ainda ligado às coisas da saúde pública, notei que ele convocou muitos 
assessores, professores da Faculdade de Higiene de São Paulo, e assessores interna
cionais da OP AS. 

Muito bem! Ele não é do ramo e quer realizar alguma coisa. Como não 
entende, chamou os que devem entender da matéria. 

Mas, de duas uma: ou ele os chamou, e não pediu conselho, ou os assesso
res deram conselho errado, porque, logo depois de ter assumido, nos ameaçou com 
duas epidemias: cólera e gripe suína. E deu prazo. Trouxe epidemiologistas de São 
Paulo, que deveriam ter-lhe dito que isso não era possível. 

Epidemias de cólera r não existem mais. E a prova é que só houve casos 
esparsos em Lisboa e Paris. Mas ele as anunciou. Por azar, o tempo passava e a epi
demia não vinha. Vinham sempre os boletins da Organização Mundial de Saúde, 
comunicando os casos de cólera no mundo. 

Veio um boletim: "Caravelas", e entre parênteses, em letra pequena, Guiné
África. Um funcionário qualquer estava tão nervoso que leu "Caravelas" e nem per
cebeu o resto. Telefonou para todo mundo avisando: "Cólera em Caravelas!". Um 
médico do Ministério preparou camas especiais para os colérigos. Achavam que a 
cólera ia ser tanta, que não haveria tempo para preparativos. Assim, fizeram camas 
com um buraco no meio, de modo que o doente, deitado mesmo, se esvaía e se 
acabava. 
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Daqui saiu uma caravana, com o Ministro à frente, todos para Caravelas. Lá 
chegando, procuraram de baixo para cima e nada! Não encontraram ninguém, nem 
com dor de barriga! 

Passaram telegramas, olharam e viram: "Caravelas, Guiné-África". 
Foi uma débâcle total. 
Houve outro fato, em 1974, época daquela eleição trágica. Precisava-se de 

resultados muito favoráveis para cobrir a eleição. 
O Ministro Shigeaki Ueki descobriu petróleo "à beça" em Campos; estáva

mos "ameaçados" de entrar para a OPEP. Logo a seguir, o petróleo não dava, foi 
uma "marcha a ré". 

Era preciso fazer alguma coisa. Criado o CDS - Conselho do Desenvolvi
mento Social-, o primeiro projeto foi o Sistema Nacional de Saúde. Vai a proposta 
para a Câmara, que a aprova, no dia 6 de julho de 1975. Sancionado o decreto, foi 
convocada uma Assembléia Nacional de Saúde para discutir e implementar a lei. O 
Ministro nomeia uma Comissão Interministerial, para resolver o problema. 

Até hoje não se deu nenhum passo à frente no Sistema Nacional de Saúde. 
Mas o Ministro precisava fazer alguma coisa. E convocou assessores parti

culares para realizarem uma pesquisa, a fün de saber se os serviços de saúde tinham 
de fato alguma influência na melhoria da saúde da população. Esquisito! 

Tenho o relatório destes pesquisadores. O documento é mal feito, pobre, 
vergonhoso ... Mas deixa de dizer uma coisa, que me chamou atenção. Foi uma das 
causas quais fiz questão de vir aqui. É da máxima importância para o Brasil. 

No relatório feito por esses particulares, conta-se a história da 
febre amarela no Brasií. Relata-se que o Brasil estava fazendo urna campanha contra 
o mosquito, quando em 1932, se constatou que havia aqui no Brasil:um reservató
rio silvestre da febre amarela. Muito bem! Até aí, é verdade. 

A campanha contra a febre amarela feita no Brasil por subversivos e corrup
tos foi a maior campanha de saúde pública que já se fez no mundo. 

Em 193 2, quando se descobriu a existência desse reservatório silvestre de 
febre amarela, ficou provado não ser mais possível manter a velha estratégia, porque 
o que se pretendia fazer era controlar o vírus transmissor, ou até eliminá-lo, embora 
continuasse a existência do mosquito já que existe em vários países. O Aiides 
Aegypti existia em muitos países, como ainda existe nos Estados Unidos, em Cuba, 
em Portugal, na Índia. 

Então, o que foi que resolveu o Serviço de Febre Amarela? - Erradicar o 
mosquito. Desde que não era possível o controle do vírus - porque ele existia nas 
florestas, na Amazônia, em Mato Grosso, no Rio Grande do a única solução 
para defender a população urbana seria eliminar o mosquito. Foi a maior campa
nha de saúde pública que já se fez no mundo e que custou muitas vidas. Para se 
fazer isso, foram instalados cinco mil postos de viscerotomia no interior do e 
todas as pessoas que faleciam com febre, num· período de menos de dez dias de 
doença, o agente ia e tirava uma an1ostra do fígado do morto, para saber se ele mor
reu de febre amarela. No interior, muitas famílias consideravam isso uma desonra 
para o morto e mataram muitos trabalhadores do serviço de febre amarela. 

213 



Com muito trabalho, conseguiu-se a realização do programa. Houve erradic
cação do Aedes Aegypti no Brasil. 

Em 1964, quando foi entregue o Ministério da Saúde, não mais havia Aé'des 
Aiigypti no Brasil. 

A desorganização do Ministério começou. Em 1967, foi encontrado Aedes 
Aegypti em Belém do Pará, num raio de 100 quilômetros. Movimentado o pessoal 
antigo etc., erradicou-se o Aiides Aegypti do Pará. Mas em 1975, constatou-se sua 
existência em Salvador. 

O Ministro e seus consultores de alto gabarito, porém sem sensibilidade para 
os problemas de saúde pública, não tomaram as providências exigidas. 

Hoje o Aedes Aiigypti está instalado do Rio Grande do Norte à Guanabara. 
Em minha casa tenho encontrado mosquitos transmissores da febre amarela. 

E o que é pior, S. Exa. naturalmente exerceu a censura, para que não fosse 
divulgada a existência do Aedes Aegypti no Brasil. 

Procurei, então, o III PND, para ver se lá estava consignada a existência do 
Aedes Aegypti e se o Ministro pretendia tomar providências válidas para erradicar o 
mosquito. Com os meios de transporte atuais, é facílimo que venha uma pessoa com 
vírus circulante no sangue, para aqui ou para a Bahia e ocorra - não digo uma 
epidemia de vastas proporções -, uma epidemia de febre amarela no País. Os 
autores desse relatório, que depois publicaram um livro, omitem esse fato. 

Eles se detêm na história da fabre amarela em 1932, exatamente quando no 
Brasil se realizou a maior campanha de saúde pública do mundo. 

Já ultrapassei meu tempo em 45 minutos. Vou pedir mais dez, para acabar. 
Creio que a Câmara deve fazer com que o Ministério da Saúde tome uma 

providência para erradicar o Aedes Aegypti, pois atualmente, os Estados Unidos 
têm grande epidemia de "dengue", doença africana, também transmitida pelo Aedes 
Aegypti. Não seria também muito difícil que um doente de "dengue" viesse ao 
Brasil. Passaríamos também a ter uma epidemia desta doença. 

O caso do Aedes Aegypti é, pois, da maior importância para a saúde pública 
do Brasil. 

Ainda teria muita coisa para dizer, mas diante do avançado da hora, vou 
encerrar, porque estou já um pouco cansado. 

Para não dizer só mal do Ministério da Saúde, quero declarar que esse órgão 
público teve dois planos que entraram em execução: o PRONAN, que visa à melho
ria da alimentação das pessoas carentes - que foi, sem dúvida alguma, o melhor pro
grama que já se fez nesse sentido. O Ministério, no entanto, o vem sabotando. 

O outro é o PIASS, que seria a interiorização do serviço de saúde. Em toda a 
minha vida defendi que os serviços de saúde deviam ser municipais. Fiz alguns pro
gramas nesse sentido. O PIASS não é exatamente como propus; é um programa que 
talvez dê resultados, mas parece que também está sabotado. Estão pretendendo 
transformar o PIASS num grande SESP, de maneira que não trará nenhum resul
tado. 

Nenhum desses planos foi concebido pelo Ministério da Saúde, - devo dizer, 
para fazer justiça. Ambos foram de autoria do Dr. Eduardo Kertész, que, não sendo 
médico, considero o maior sanitarista brasileiro. 
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Gostaria ainda de dizer, se não fosse o avançado da hora, alguma coisa 
a V. Exas. sobre o problema da assistência médica. 

Mas já é muito tarde e eu também estou muito cansado. Peço desculpas e 
agradeço do fundo do meu coração a gentileza com que o auditório suportou, por 
tanto tempo, essas coisas tão simples que tive a honra de dizer aqui. 

Muito obrigado! (Palmas.) 
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INTERPELAÇÕES FORMULADAS AO SR. MÁRIO MAGALHÃES, 
PELOSSRS.: 

- Walter Wanderley Amorim 
- Roberto Souza Lina 
- Deputado Dario Tavares 
- Luiz Barreto 
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O SR. WALTER WANDERLEY AMORIM 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Rollemberg) - Meus Senhores, 
minhas senhoras, quando me foi comunicado que eu deveria presidir esta Mesa, 
esta palestra, sob o título "A Política da Saúde Pública no Brasil nos últimos 
cinqüenta anos", disse o Sr. Coordenador, Deputado Ubaldo Dantas, que me 
havia designado para presidir a parte literária do I Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde. 

É evidente que não era esse o meu pensamento. Mas, em se tratando de 
urna palestra que devesse enfocar 50 anos de política de saúde pública, era de se 
imaginar que aqui tivéssemos um professor com urna palestra escrita, plena de 
pesquisas bibliográficas, dentro daquele jargão clássico, cansativo, que em quase 
todos nós despertaria um pouco de bocejo e sono. Mas o que vimos foi o depoimen
to vivido de um homem que há 54 anos se dedica única e exclusivamente à saúde 
pública no Brasil. 

É um bosquejo histórico sério, pleno de denúncias também seriíssimas, 
como aquela com que ele terminou sua palestra, quando acusou a presença do 
Aedes Ae"gypti do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, e quando comenta a 
atuação dos organismos multinacionais no País, que nos leva a esgotar os nossos 
recursos, dentro de uma política elitista, sem procurar solucionar de fato os mais 
graves problemas sanitários do País. 

Uma conclusão tiramos de sua palestra, conclusão que todos nós já temos 
mais ou menos preconcebida - saúde não pode ser o último fruto da árvore de Pro
meteu; saúde .não pode ser um subproduto da tecnologia; saúde tem que andar pari 
passu com o desenvolvimento. E se somos subdesenvolvidos, e se agora começamos 
a fazer aquilo que os Estados Unidos da América fizeram há muitos anos nossa 
marcha para o Oeste -, é evidente que não teremos recursos disponíveis para dar 
cuidados básicos a esta população de 115 milhões de habitantes, aproximadamente. 

É evidente que quem planejou ou se descuidou de planejar a saúde no Bra
sil não pensou nos inchaços das cidades, na imigração constante, não procurou criar 
pólos de desenvolvimento, para que eles atraíssem e ajudassem a migração interna. 

Fez-se um plano de ocupação do Brasil Central, e quem acreditou nele foi 
morrer de malária no norte de Mato Grosso. Os outros planos se tornaram realmen
te inexeqüíveis. Acreditamos que não podemos nem devemos parar, creditando ao 
subdesenvolvimento todos os nossos males. É evidente que os nossos males são pró
prios do subdesenvolvimento, mas teremos que estar junto àqueles que acreditam 
que um mínimo pode ser dado, que um mínimo pode ser feito e que a nossa polí
tica não pode ser uma política concentradora, elitista. 

Temos de proporcionar, talvez, uma mudança do nosso modelo político, 
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temos de cuidar para que 
um dos brasileiros o terceiro 

de rendas, temos de dar a cada 
que é a participação. 

Meus senhores e minhas senhoras, agora vamos para os debates. 
Creio que temos de todos os haja vista o 

interesse que esse primeiro simpos10. 
Creio que a cada um de vocês cabe 
A como Presidente - não me fazer conferência paraiern 

cabe somente fazer três avisos: acredito que todos os senhores tenham a 
ficha para fazer as interpelações. Aquele que não tiver e desejar, por favor, levante 
o braço, que a Secretária irá levá-la. 

Outro aviso é um fazemos. É evidente que da Comissão de 
e acreditávamos mesmo 

Fazemos um 
pois faltaram Eles não foram em número suficiente. Peço 
les que vão ausentar-se, que não são de Brasfüa, que compareçam à entrada do Anexo 
2, para receber, após a palestra, os seus certificados. Aos brasilienses peço um pouco 
de paciência, para ver se à tarde, ou oportuna.ruente, enviaremos pelo correio o seu 
certificado. 

A conferência da tarde não será realizada aqui neste auditório. É evidente 
que não ser feita aqui. Os senhores estão vendo que a sala está superlotada; 
vamos fazê-la no auditório do Senado Federal, que é muito maior e, por certo, há 
de comportar maior número de pessoas. É exata.ruente aquele auditório onde foi 
aberto esse primeiro simpósio. 

Agora, esta Presidência espera que os senhores enviem suas perguntas, para 
que o Sr. Conferencista possa responder a elas. 

A vem do Sr. Valter médico da Fun-
dação SESP, Secretário de Saúde de Rondônia. "Na sua conferência, o Sr. agrediu, 
de modo infeliz e violento, o um serviço e 
que executa atividades sérias no País, nas áreas mais carentes do Bra-
sil, Amazônia e Nordeste, cobrindo uma de mais de 30 milhões de habi-
tantes. O Sr. mesmo falou de trabalhos sérios contra a malária, tuberculose e outros; 
só não disse que foram iniciados SESP. 

Primeiro, a que o Sr. atribui a existência do :SbM~, com a mesma 
ordem e disciplina, sendo que até hoje não houve nenhum movimento sério para 
acabar com a organização?" 

O SR. MÁRIO - Creio que o não conhece o 
SESP. Se quiser, leio a própria confissão do de que os seus programas são 
inadequados à situação do Brasil. Eu, que sempre me interessei pela saúde das pes
soas, quero que o Secretário de Saúde de que é do me mande os 
boletins do SESP com a mortalidade que ocorreu nos seus serviços. Não sei ... quan
do se afirma que são 30 milhões de pessoas, creio que se está multiplicando não sei 
por qual número, porque as áreas do SESP, áreas que ele como tal, como 
trabalhadas pelo SESP, não correspondem a esse número, porque a organização do 
SESP se limita a atender, em geral, as áreas urbanas dos que são áreas 
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relativamente de pouca Se o Sr. não leu os boletins do o Sr. vai 
me dar seu e eu lhe mandarei alguns que tenho em casa, para o Sr. saber 

é a população realmente atendida SESP. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Rollemberg) - A segunda 
do Dr. Valter Wanderley Amorim é: "Por o Sr. não disse que o 

eminente sanitarista Marcolino Diretor da durante 18 anos, foi o 
do SESP'? 

O SR. não vinha ao caso dizer isso. O 
Dr. Marcolino Candau foi meu desde 193 2. Fui em quem o levou 

o emprego ele teve: médico de São João Marcos, do Estado do 
De maneira que não fazer com o Dr. Marcolino Candau. Entre-

tanto, ele foi Diretor Executivo da Mundial de Saúde, esta 
tinha o programa mais elitista do mundo: um para mil habitantes, um médi-
co para não sei o Quando foi em 1972, o primeiro ato do novo 
Diretor-Geral foi instituir os médicos de pés descalços (palmas). 

O SR. ROBERTO SOUZA UNS 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - A segunda interpelação vem 
do Dr. Roberto Souza Lins: "O que para solucionar os principais proble-
mas de saúde do com base em sua experiência?" 

O SR. MÁRIO - Eu proporia que os problemas a serem resol-
vidos devem ser aqueles para os quais há uma tecnologia adequada. No Brasil exis-
tem pelo menos um ou dois grandes problemas que ser resolvidos com a tec-
nologia existente. Um deles, e muito de Chagas. Todo 
mundo sabe que, se se rebocarem as casas nossos miseráveis patrícios que vivem 
nas zonas altamente infestadas barbeiro, dentro de pouco tempo, 
resolvido o da doença Chagas. Não digo melhorar a casa, dar palácio, 
apartamento de seis quartos, como tem em Brasília, casa no lago. Nada disso. Acho 
que os brasileiros têm direito ao menos a um lugar onde dormir e não ser infestado 
por uma doença. E seria Bastava recobrir as casas com um pouco de rebo-
co, para que não ficassem cavernas para os barbeiros se esconderem. Já há 
experiência, em muitos de que a doença de Chagas foi controlada com essa 
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simples medida. Parece-me, também que o Governo podia limitar certos trechos dos 
rios que as pessoas usam mais comumente para tomar banho etc., e naquelas peque
nas áreas eliminar os caramujos e a esquistossomose. De maneira que, assim, se hou
vesse boa vontade e imaginação criadora, pelo menos esses problemas podiam ser 
resolvidos. 

O SR. LUIZ BARRETO 
Interpelador 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Rollemberg) - Terceiro interpe
lador - Dr. Luiz Barreto, médico da Universidade Federal de Pernambuco. Ele per
gunta: "Sr. êonferencista, como o PIASS é de grande importância, quais mecanis
mos estão sendo usados para transformá-lo em grande SESP? 

O SR. MÁRIO MAGALHÃES - Não sei. Não faço parte mais do Ministério. 
Sou aposentado e não vou lá. Não sei o que se está fazendo. O que sei, o que se pre
tendia com a idéia de municipalização do serviço de saúde é que os municípios, por 
vários motivos, fossem os administradores daquele serviço. 

Primeiro, por um problema de permanência no local, o município admitiria 
para o trabalho no PIASS, naqueles postos, pessoas locais, ficando o serviço, conse
qüentemente, muito mais barato. Assim poderia ter uma extensão muito maior. 

Segundo, não acredito no PIASS, como está sendo feito, porque ainda não 
me ajustei a esse palavrório novo - atenção primária, atenção secundária, atenção 
terciária e todas essas coisas. Acho que, quanto à medicina comunitária, tenho a 
sensação de que tudo isso são palavras inventadas, para enganar os pobres. Agora, se 
o Sr. está em Pernambuco, e, também, é um dos responsáveis pelo PIASS, é que 
poderia me dizer como o PIASS está sendo feito, como está sendo executada a idéia, 
pois assim, de agora em diante, quando eu tivesse oportunidade de dizer alguma 
coisa em público, contaria sua experiência com o PIASS e poderia até dizer que é 
uma magnífica experiência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Rollemberg) - Não mais interpe
lantes. Dr. Mário Magalhães, para encerrar esta nossa reunião de hoje de manhã, 
quero felicitá-lo pela coragem e denodo com que V. Sa. tem-se conduzido durante 
todos esses anos. V. Sa. é o exemplo vivo daquilo que nos dizia o grande Oswaldo 
Cruz: "Não esmoreça, para não desmerecer". V. Sa. é um exemplo para todos nós, 
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que somos médicos e que cuidamos do indivíduo, da pessoa, de cada um de per si. 
Nós, o político, com a visão maior, mais ampla, global. 

V. Sa. pode sair daqui certo de que sua conferência a todos nos encantou. 
V. Sa. pode sair daqui ciente de que se torna um paradigma para esta geração de 
médicos novos, que acreditam num Brasil grande, num Brasil maior. Solicito, neste 
momento, ao Presidente da Comissão de Saúde e Presidente deste Simpósio, que 
passe às mãos de V. Sa. o seu certificado de participante (palmas). • 

O SR. MÁRIO MAGALHÃES - Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O SR.DEPUTADO FRANCISCO ROLLEMBERG 

Presidente em exercício do Simpósio 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Rollemberg) - Antes de encer
rar, vou passar a palavra ao Coordenador, Dr. Ubaldo Dantas, que gostaria de dizer 
algumas palavras. 

O SR. DEPUTADO UBALDO DANTAS - Já quase não era necessário, a 
esta altura. Desejava reafirmar que o encerramento, com a apresentação das propos
tas, sugestões e conclusões deste Simpósio, será realizado na próxima reunião, às 15 
horas, no auditório do Senado Federal. 

Um comentário que o Presidente me dá oportunidade de fazer é que ele 
mesmo, Deputado Francisco Rollemberg, quando escolhido pela Comissão para pre
sidir esta Mesa, perguntou-me: "E o currículo do conferencista?" Eu nada disse a 
ele porque ia acontecer. Mas o currículo, Deputado, para aqueles que não tinham 
o privilégio de conhecer pessoalmente o Professor Magalhães, anteriormente, é este: 
ele é um dos pais do novo sanitarismo no Brasil, e estamos vendo aqui descendentes 
da terceira e quarta gerações de idéias, que fundamentou e defendeu por toda uma 
vida, e que têm continuidade. Este Simpósio é testemunha disso. Muito obrigado. 
(Palmas.) 
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DEMOCRATIZAÇÃO E SAÚDE 
CEBES - NACIONAL 

Trabalho apresentado na Seção de temas livres e considerado, pelo seu cará
ter englobador e pela lucidez do diagnóstico da situação da saúde e da crise das 
instituições de saúde no Brasil, como parte do Relatório do Simpósio. 
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DEMOCRATIZAÇÃO E SAÚDE 
SÉRGIO ARROUCA, DO CEBES - NACIONAL 

O SR. SERGIO ARROUCA - Essa trabalho é resultado de uma discussão 
ampla, realizada pelos diferentes núcleos do CEBES, a partir de uma versão preli
minar, feita por alguns pesquisadores do Instituto de Medicina Social. Passou ele 
por um debate não só a nível do CEBES, mas ao nível de algumas outras associa
ções na área de saúde como o Sindicato Médico do Rio de Janeiro. Chegou-se a 
um tipo de proposta que não pretende ser definitiva, mas que visa exatamente a abrir 
um debate sobre as questões políticas ligadas à área da saúde. Gostaria também de 
esclarecer que, na apresentação desse trabalho, optamos pela não-apresentação do 
quadro teórico ou mais analítico que o fundamenta, tendo em conta o fato de se 
tratar de uma reunião do Poder Legislativo, em que as questões políticas devem ser 
enfatizadas. De outro lado, o que fundamenta esse trabalho de alguma forma está 
divulgado na revista Saúde e Debate, que o CEBES edita, na linha editorial do 
CEBES e também em diferentes trabalhos apresentados pelos institutos de pesqui
sa e universidades no Brasil. Nesse sentido, optamos por uma forma mais sintética, 
dando mais ênfase exatamente aos aspectos políticos que envolvem a questão de 
saúde. É praticamente consensual entre os especialistas o diagnóstico de que, a par
tir da década de 60, vem piorando gradativamente o nível de vida da população. 
Aumentaram significativamente a mortalidade infantil, as doenças endêmicas, as 
taxas de acidentes do trabalho, o número de doentes mentais etc. Pioraram igual
mente as condições de saneamento, a poluição ambiental, e os níveis nutricionais 
chegaram ao ponto de preocupar as autoridC1des, hoje um tanto pessimistas com 
relação ao que chamam de miséria absoluta. Crescem, a um só tempo, a mobiliza
ção popular contra o desemprego, os baixos salários e suas péssimas condições de 
vida. Cresce também, e mais específicamente, a irritação da população contra as 
filas, a burocracia, a corrupção e os custos da má atenção médica que recebe. Cres
cem, finalmente, as reclamações e reivindicações sindicais contra os convênios e 
contratos com as empresas médicas. Enquanto isso acontece, a medicina brasi
leira vive uma profunda crise. Exacerbam-se as críticas à sua qualidade. Questio
na-se cada vez mais a sua eficácia. Acusam-se os médicos de desleixo e desmesura
da avidez salarial. Os donos de hospitais ameaçam fechá-los porque seus lucros estão 
baixando. É nesse contexto que se situa a maior parte do material que vem veicula
do pelos meios de comunicação de massa. Inúmeros elementos objetivos sustentam 
a parcial veracidade dessas acusações. Entretanto, o que só recentemente está vindo 
à luz, de forma um tanto encoberta, são as reais causas das distorções detectadas, 
as raízes últimas da anarquia instaurada na assistência médica e da insolvência sani
tária da população; a mercantilização da medicina, promovida de forma consciente 
e acelerada por uma política governamental privatizante, concentradora e antipo
pular; política que substitui a voz da população pela sabedoria dos tecnocratas e 
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pelas pressões dos diversos setores empresariais; política de saúde que acompanha, 
em seu traçado, as linhas gerais de posicionamento sócio-econômico do Governo 
privatizante, empresarial e concentrador de rendas, marginalizando cerca de 70% da 
população dos benefícios materiais e culturais do crescimento econômico; política 
de saúde, ainda, que reduziu ao mínimo os gastos em saúde pública, privilegiando a 
assistência médica hospitalar curativa e de alta sofisticação, ainda quando o 
quadro sanitário do País indica enorme importância dos velhos problemas: esquis
tossomose, chagas, malária, desnutrição, altos índices de mortalidade infantil, com
binados com a emergência de novos padrões de mortalidade urbana - câncer, doenças 
cardiovasculares, acidentes, violências etc. Política de saúde, enfim, que esquece 
as necessidades reais da população e se norteia exclusivamente pelos interesses da 
minoria, constituída e confirmada pelos donos das empresas médicas e gestores da 
indústria de saúde em geral. Exemplo recente dessa forma de política elitista e anti
popular é a tentativa de criação do cheque-consulta, cujo único objetivo é satis
fazer o interesse dos produtores de serviços, acenando à população com a ilusão 
de um melhor acesso ao serviço de saúde. Face a essa política de caráter essencial
mente antidemocrático, a grande maioria dos profissionais de saúde encontra-se 
hoje colocada na trincheira de uma batalha inglória, a tentar remediar os males de 
um planejamento ineficaz para uma população carente e subnutrida, com técnicas, 
às vezes, tão ou mais perigosas que as próprias doenças que desejam eliminar. Por 
outro lado, a população marginalizada das decisões sobre a política de saúde, da 
mesma forma que da maioria das decisões sobre a vida nacional, financia o sistema, 
que muito pouco ou quase nada lhe oferece. Frente a esse quadro, é dever da popu
lação e dos profissionais de saúde, nos locais de trabalho, e reunidos em tomo de 
suas entidades representativas, apresentar seu diagnóstico da situação. Mais ainda, 
somando-se ao clima de debates que hoje caracteriza a conjuntura política nacional, 
avançar e propor plataformas de lutas 1 que busquem reunir suas aspirações na linha 
da constituição de uma medicina democrática. É nesse sentido que o Centro Brasi
leiro de Estudos da Saúde vem apresentar sua contribuição a esse debate e a essa 
luta. O diagnóstico apresentado já indica as grandes linhas de uma proposta, limi
tando responsabilidades e definindo os principais obstáculos que se interpõem, 
hoje, no Brasil, entre os ideais democráticos e as possibilidades, e respostas e a 
adequação real do nosso sistema à saúde daqueles ideais. Por uma saúde autentica
mente democrática entende-se: o reconhecimento do direito universal e inalienável, 
comum a todos os homens; a promoção ativa e permanente de condições que viabi
lizem a preservação de sua saúde; o reconhecimento do caráter sócio-econômico 
global dessas condições, emprego, salário, nutrição, saneamento, habitação e preser
vação de níveis ambientais aceitáveis; o reconhecimento e a responsabilidade par
cial, porém intransferível, das ações médicas propriamente ditas, individuais e cole
tivas, na promoção ativa da saúde da população; o reconhecimento, finalmente, do 
caráter social desse direito; e também da responsabilidade que cabe à coletividade e 
ao Estado em sua representação, pela efetiva implementação e resguardo das condi
ções supracitadas. Por isso, são necessárias medidas que obstaculizem os efeitos mais 
nocivos da lei do mercado na área de saúde, ou seja, detenham o empresariado da 
medicina. 2) Transformem os atos médicos lucrativos em um bem social gratuito, 
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à disposição de toda a população. 3) Criem um sistema único de saúde. 4) Atri
buam ao Estado a responsabilidade total pela administração desse sistema. Dele
guem ao sistema único de saúde a tarefa de planificar e executar uma política 
nacional de saúde que inclua a pesquisa básica, a formação de recursos huma
nos, a atenção médica individual e coletiva, curativa e preventiva, o controle am
biental, o saneamento e a nutrição mínima à sobrevivência de uma população hí
gida. Estabeleçam mecanismos eficazes de financiamento do sistema, que não sejam 
baseados em novos impostos fiscais sobre a maioria da população, nem em novos 
impostos específicos para a saúde. O financiamento desse sistema único deverá ser 
baseado numa maior participação proporcional do setor Saúde nos orçamentos 
federal, estaduais e municipais, bem como no aumento da arrecadação, decorrente 
de uma alteração fundamental no atual caráter regressivo do sistema tributário. 
Organize-se esse sistema de forma descentralizada, articulando sua organização com 
a estrutura político-administrativa do País, em seus níveis federal, estadual e muni
cipal, estabelecendo unidades básicas, coincidentes ou não com os municípios, cons
tituídos por aglomerações de populações que, eventualmente, reuniriam mais de 
um município, ou desdobrariam outros de maior densidade populacional. Essa des
centralização tem por fim viabilizar uma autentica participação democrática da po
pulação nos diferentes níveis e instâncias do sistema, propondo e controlando as 
ações planificadas de suas organizações de partidos políticos representados no Go
verno, assembléias e instâncias próprias do sistema único de saúde. Essa descentra
lização visa, por um lado, a uma maior eficácia, permitindo maior visualização, planifi
cação e alocação dos recursos segundo as necessidades locais, mas visam, sobretudo, 
a ampliar e agilizar uma autêntica participação popular a todos os níveis e etapas da 
política de saúde. Este talvez seja o ponto fundamental dessa proposta, negador de 
uma solução meramente administrativa ou e'statizante "entre aspas". Trata-se de 
canalizar as reivindicações e proposições dos beneficiários, transformando-os em 
voz e voto em todas as instâncias. Evita-se também, com isto, uma participação do 
tipo centralizador, tão cara ao espúito corporativista e tão apta às manipulações 
cooptativas de um Estado fortemente centralizado e autoritário, como tem sido 
tradicionalmente o Estado brasileiro. Estabeleça o estatuto de convivência entre a 
prática assalariada vinculada ao sistema único de saúde e a autêntica prática da 
medicina de consultórios particulares, que têm tradição na medicina brasileira. 
Defina uma estratégia específica de controle sobre a produção, distribuição de me
dicamentos, assim como a produção, a importação e consumo de equipamentos 
médicos. Que essa estratégia tenha presentes as necessidades reais majoritárias e 
regionalizadas da população, reduzindo ao mínimo os gastos e a sofisticação desne
cessários. Essas opções políticas conduzem a uma proposta de transformação pro
funda no atual sistema de saúde, cujas medidas iniciais deveriam ser as seguintes: 
criar o sistema de saúde único e outorgar ao Ministério da Saúde a direção desse 
sistema, com a tarefa de planificar e implantar, em conjunto com os governos 
estaduais e municipais, a política nacional de saúde. O órgão deve ter poder nor
mativo e executivo, inclusive sobre o setor privado e empresarial, sendo contro
lado permanentemente pela população, através de suas organizações representa
tivas, via mecanismos claramente estabelecidos e institucionalizados; redefinir a 
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política de assistência médica, atualmente levada a cabo pelo INAMPS, já tão 
enquadrada e disciplinada pelo órgão diretor, mediante suspensão imediata dos 
convênios e contratos de pagamento por unidades de serviços, para a compra de 
atos médicos ao setor privado empresarial, substituindo por subsídios globais; 
estabelecer mecanismos efetivos de controle dessas unidades contratadas que im
peçam conseqüências danosas como o aviltamento do salário dos profissionais e a 
diminuição da qualidade do atendimento, controle a ser exercido em conjunto 
por um representante do sistema único, com assento permanente na direção dessas 
entidades; ériar, imediatamente, mesmo de forma progressiva, com recursos antes 
despendidos em convênios e outros, uma rede nacional devidamente regionalizada, de 
ambulatórios e postos de saúde próprios, voltados para a aplicação de medidas 
preventivas, articuladas com assistência médica primária de casos de emergência 
e de acidentes do trabalho. Para o funcionamento desses postos deverão ser utili
zados médicos e funcionários do sistema único e, sobretudo, pessoal aúxiliar, cuja 
formação deverá ser estimulada com veemência; definição de uma política para a 
área rural, adequada às reais necessidades de sua população, descondicionando a 
prestação da assistência médica da satisfação de interesses eleitorais e de grupos par
tidários; redefinir a atual política do F AES, para que passe a financiar a expansão 
da rede básica dos serviços públicos; privilegiar as medidas de controle do meio 
ambiente, particularmente aquelas destinadas à redução de doenças endêmicas, 
como Chagas, esquistossomose, malária etc.; planejar a formação e distribuição de 
profissionais de saúde, definindo as prioridades para a formação de pessoal não 
especializado; definir urna política de produção e distribuição de medicamentos e 
equipamentos médicos, orientados pela simQlificação e eficácia tecnológica, dirigida 
à redução da dependência ao capital estrangeiro, através de maior participação esta
tal na pesquisa; formação de pesquisadores no desenvolvimento de tecnologia 
nacional dirigida à produção de matérias básicas fundamentais à industrialização 
de medicamentos essenciais - de modo similar ao que originalmente propunha o 
próprio projeto da Central de Medicamentos -; controle da remessa de lucros para 
o exterior; controle efetivo da qualidade e da quantidade dos medicamentos comer
cializados; importação apenas daqueles equipamentos e farrnacos que tenham tido 
sua eficácia comprovada através de um período mínimo de 5 anos. O conjunto 
dessas reivindicações compõe uma primeira etapa na formulação de uma plata
forma de luta em prol de uma autêntica democratização da Medicina e da saúde 
brasileira. Não pretende ser exaustivo nem abranger detalhamentos administra
tivos de implementação. Não é esse o objetivo. Define apenas grandes linhas que 
deverão orientar, no nosso entender, as decisões políticas fundamentais. Abre-se, a 
partir deste momento, um debate democrático o mais amplo e fértil possível em todas 
as entidades e instituições interessadas na solução da atual crise da Medicina brasi
leira, debate que aprofunde esses pontos indicados, levando à formulação mais aca
bada de uma plataforma que agrupe e mobilize médicos e não-médicos, na luta 
contra a atual política do Governo para a saúde e a favor de uma Medicina demo
crática. O CEBES, também, dentro da perspectiva de democratização dos serviços 
da saúde, entende que devam ser atendidas as justas reivindicações dos movimentos 
sociais do setor, no sentido de t desvincular os conselhos profissionais do Ministério 
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do Trabalho, a exemplo da organização dos advogados; estabelecer salários justos 
que dignifiquem a atividade profissional, estabilidade no emprego e melhores con
dições de trabalho; ser coibido o uso do saber e autoridade, quando usado para 
praticar ou acobertar atos de violência física ou moral contra a pessoa humana; 
eliminar toda e qualquer discriminação social, religiosa, política e ideológica na 
admissão de profissionais para cargos públicos ou privados; modificar os atuais 
currículos da área de saúde para que se adaptem às atuais necessidades sociais, 
enfatizando a área de saúde pública; regularizar a situação dos diferentes profissio
nais, como, por exemplo, assinando a Carteira de Trabalho para os médicos residen
tes e regulamentando, em todos os níveis, a carreira de sanitarista; e, finalmente, a ime
diata readmissão de professores, médicos, cientistas, enfim, de todos os profissio
nais atingidos pelos atos excepcionais. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldmir Belinati) - Solicito ao Plenário, 
se houver perguntas, que as dirija ao Dr. Sérgio Arrouca. 

O SR. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (SP) - Dada a lucidez do 
diagnóstico da situação de saúde, da crise das instituições de saúde no Brasil, que 
o documento contém, e o caráter englobador das propostas que ele encerra, quero 
simplesmente propor que ele seja considerado núcleo básico do Relatório Final 
deste Simpósio. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldmir Belinati) - Pergunto ao Dr. Sérgio 
se tem alguma consideração a fazer. 

O SR. SÉRGIO ARROUCA - Não. Nenhuma. Plenamente de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldmir Belinati) - Consulto o Plenário 
quanto à proposta formulada pelo Sr. Guilherme da Silva. 

O SR. GERALDO PIGMATON (ES) - Sou do Sindicato Médico. Parece-me 
haver, no projeto, uma omissão que acho, no momento, fundamental realçar. É que 
o projeto não considera a proposta nacional do sindicato de rejeição da nova CLT, 
porque, sem isso, não se faz saúde, não se faz nada, no setor oficial. 

O SR. SÉRGIO ARROUCA - Estou plenamente de acordo com a observa
ção e acatarei a proposta, para que seja acrescentada como um dos itens finais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldmir Belinati) Concedo a palavra, 
para uma questão de ordem, ao coordenador do Simpósio, Deputado Ubaldo 
Dantas. 

O SR. DEPUTADO UBALDO DANTAS - A questão de ordem é a seguinte: 
o trabalho foi apresentado como um dos componentes da Mesa de Temas Livres. 
Estou aguardando a solução, porque tenho uma proposta concreta, também, como 
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núcleo do próprio Simpósio. Então, estou a indagar, em questão de ordem, qual o 
encaminhamento, pela Mesa, talvez, no sentido de facilitar, eu proponha que esse 
documento seja apresentado a todos os grupos de trabalho, amanhã, porque prova
velmente representa o cerne do próprio Simpósio. (Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldmir Belinati} - Acatamos a questão 
de ordem formulada pelo eminente coordenador do Simpósio, Deputado Ubaldo 
Dantas e colocamos em discussão e votação. Os Srs. simposistas que concordam 
com a proposição, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. (Palmas.) 
Solicitamos à Secretaria que providencie cópias do trabalho "Democratização e 
Saúde" para todos os grupos que se reunirão amanhã, dando, portanto, cumprimen
to ao que este plenário acaba de aprovar. 
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ENCERRAMENTO 

O SR. DEPUTADO WALDMIR BELINATI 
Presidente em exercício do Simpósio 
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO 1 SIMPôSIO 
SOBRE POLITICA NACIONAL DE SAúDE 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Declaro aberta a sessão 
plenária do I SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE, que tratará 
das conclusões e propósitos deste conclave. Gostaria que minhas primeiras palavras 
fossem o registro, a ênfase e o compromisso, na Semana da Criança, de os trabalhos 
deste Simpósio f serem em função da própria criança brasileira. Gostaria também 
de registrar que estamos no plenário da Câmara dos Deputados graças à compre
ensão do Presidente Flávio Marcílio, da Liderança da ARENA, do Deputado Nelson 
Marchezan, do Líder do MDB, Deputado Freitas Nobre, dos Deputados que res
pondem pelas lideranças, Odacyr Klein e Djalma Bessa, e, ainda, graças ao compa
nheirismo e ao entendimento dos Parlamentares inscritos, que cederam seus tempos, 
permitindo, assim, que esse final de Simpósio se realizasse neste magno ambiente - os 
Deputados Feu Rosa, Osvaldo Macedo, Getúlio Dias e Ruy Côdo. A todos eles soli
cito deste plenário o registro de uma salva de palmas. (Palmas.) 

Estão a compor esta Mesa o Presidente do Simpósio, Deputado José de Cas
tro Coimbra, o Relator do subtema "Recursos Humanos", Deputado Euclides Scal
co, o Relator do tema "Hierarquização", Deputado Dario Tavares, e o Relator do 
tema "Privatização e Estatização", Deputado Max Mauro. 

Passo a palavra ao Deputado Euclides Scalco, para apresentar o relatório so
bre o subtema "Recursos Humanos". Para clareza das próprias informações das ati
vidades de cada um, os Deputados que passarão a usar a palavra como Relatores não 
estão a relatar ou defender seus pontos de vista pessoais, mas, sim, como Relatores 
dos vários grupos que trabalharam durante todo o dia de ontem, em função das con
ferências, dos temas livres e do material apresentado e aprovado, em função dos 
nossos debates. 

Tem a palavra o Deputado Euclides Scalco. 

O SR. DEPUTADO EUCLIDES SCALCO - Sr. Presidente, Srs. Participan
tes do I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, o grupo encarregadó de estudar 
o subtema "Recursos Humanos", dentro do tema geral proposto - Política Nacio
nal de Saúde - apresenta o resultado de seus trabalhos nos quatro dias em que esti
vemos reunidos. 

Foi conferencista do subtema o Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Consultor da 
Organização Pan-americana de Saúde - OPAS e como de batedores os Drs. Nelson 
Rodrigues dos Santos, Docente de Medicina da Universidade Estadual de Campinas 
- UNICAMP - João Carlos Serra, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de 
Janeiro, a Sra. Maria !vete Ribeiro de Oliveira, Presidente do Conselho Federal de 
Enfermagem, e a Socióloga M\!. Cecília Donângelo, Livre-Docente do Departamento 
de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. 
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Conferencista e debatedores trouxeram valiosos subsídios ao estudo do sub· 
tema, sobre os quais se debruçaram os componentes deste grupo, e que, para 
melhor e mais proveitosa apreciação do material, foram divididos em subgrupos, a 
cada um dos quais foi atribuída a tarefa de uma apreciação em profundidade não 
só do tema geral do Simpósio, como do subtema Recursos Humanos, tendo em 
vista os elementos trazidos a debate. 

No que tange ao tema principal - PolÍtica Nacional de Saúde - o grupo 
e seus subgrupos se ativeram ao trabalho elaborado pelo Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde - CEBES - intitulado "A questão democrática na área de saúde" 
e, quanto ao subtema "Recursos Humanos'', os estudos e conclusões que adiante 
se oferecem se fundamentaram, não apenas nas contribuições trazidas pelo confe
rencista e debatedores, mas também e principalmente nos, por vezes calorosos, de
bates que se processaram posteriormente no seio dos subgrupos, tanto sobre o tema 
principal quanto a respeito do subtema - ambos polêmicos por excelência. 

Do resultado desses debates e estudos, as conclusões a seguir são apresenta
das ao estudo do Plenário. 

TEMA: POLITICA NACIONAL DE SAÚDE 

Recomenda-se receber o documento do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde - CEBES - como contribuição valiosa e abrangente para o início de um 
amplo debate ao nível parlamentar e de entidades que envolvam todos os segmen
tos da Sociedade, objetivando a implantação de uma verdadeira Política Nacional 
de Saúde. Foi opinião unânime que a questão democrática está na raiz dos proble
JUas de Saúde, pois que a sua solução não pode ser apenas técnica, mas eminen
temente política. A Comissão de Saúde deve assumir o comando dessa luta, no âm
bito parlamentar, incorporando-se ao contexto geral dos esforços pela concretização 
do Sistema e da Política Nacional de Saúde. 

SUBTEMA: RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE 

Foram propostos três quesitos à consideração do grupo, a saber: 
1. As carreiras curtas universitário-tecnólogas, na área de Saúde, se consti

tuem numa solução ou num equívoco? 
2. Existe alguma possível interação e responsabilidade entre as .Instituições 

Prestadoras de Serviços e o Sistema Educacional, na formação de pessoal de 19, 29 
e 39 graus? 

3. Considerando a atual quantidade de médicos no Brasil (ao redor de 100 
mil), que conseqüências adviram, na fixação legal do emprego único, para esses 
profissionais? 

De início, cabe assinalar que os quesitos foram considerados restritivos, não 
abrangentes dos principais problemas que o subtema "Recursos Humanos" envolve. 

Feita essa preliminar, recomenda-se: 
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Quanto ao primeiro quesito: 

- Os interesses que ditaram a criação desses cursos de curta duração não ti
veram por base as necessidades do atendimento na área de saúde. 

- Reconhece-se legitimidade na luta dos tecnólogos pelo seu aproveita
mento no setor, como um direito adquirido. 

- Deve cessar, daqui para diante, a criação desses cursos, na atual formula
ção, e, se for o caso, reciclá-los, tendo em vista os objetivos da implantação de uma 
Política Nacional de Saúde, para a qual há necessidade de intensa formação de pro
fissionais de nível médio, não necessariamente universitários. 

Quanto ao segundo quesito: 

- Há um descompasso flagrante entre as instituições prestadoras de serviços 
e o Sistema Educacional, gerando situações de desemprego, subemprego e os cha
mados desvios de função. 

·- Nas circunstâncias atuais, não existem possibilidades de efetiva e produ
tiva interação entre o Sistema de Saúde e o de Educação, e o mais importante a 
considerar é que ambos atendam a uma orientação antidemocrática e elitista, des
vinculada dos interesses maiores da população, que cumpre modificar. 

É altamente desejável a interação, mas no sentido da formação de profis
sionais, não apenas como "mão-de-obra", porém tomo agentes transformadores da 
realidade social e beneficiários do sistema. 

Quanto ao terceiro quesito: 

- É inviável a instituição do emprego único, em conseqüência do sistema 
político, social e econômico do País. 

·- Seria desejável o vínculo único, não condicionado à função única, sujeito, 
porém, a algun~ pressupostos, como, por exemplo, boas condições de remuneração 
e trabalho; possibilidade de ascensão na carreira funcional; possibilidade de educa
ção continuada; aproveitamento mais racional das disponibilidades existentes; aber
tura do mercado de trabalho; possibilidade de melhor distribuição geográfica dos 
médicos; obstacular o aviltamento profissional, que impõe verdadeiras maratonas 
em busca de receitas, nem sempre condignas; melhores condições para o atendi
mento das populações. 

- A adoção do vínculo único pressupõe alteração constitucional quanto à 
acumulação de cargos por parte dos médicos. 

- Considera-se que os problemas de recursos humanos na área de saúde 
decorrem entre outras causas da existência de dois Ministérios concorrentes no 
setor. 

CONCLUSÃO GERAL 

Como conclusão geral do subtema "Recursos Humanos", considera-se que 

239 



o seu desenvolvimento na área de saúde é, primariamente, uma função comple
mentar, instrumental para a prestação de serviços e, por fim, para o atendimento 
das necessidades de saúde da população. É parte inseparável da Política de Desen
volvimento, em sua dimensão substantiva - a social, e se vincula diretamente às 
políticas de Saúde, de Educação, de Emprego, e Salarial. Pode e deve, simultanea
mente, constituir instrumento de promoção social e deve ser também uma pro
posta de crítica e de mudança dos serviços, para adequá-lo aos seus objetivos últi-
mos. 

O processo de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde começa, 
pois, na identificação das necessidades de saúde e compreende a determinação dos 
serviços adequados a seu atendimento, e da organização e funcionamento dos siste
mas para a sua prestação - aspectos centrais da Política de Saúde Global, sem o 
que são quase vazias as propostas referentes apenas aos demais aspectos. É um pro
cesso supra-estrutural e uma política de recursos humanos para a saúde não deve, 
pois, limitar-se a considerá-los apenas como fator de produção, como "mão-de
obra", mas encará-los, e a seu processo, como instrumentos sociais de mudança. 

E como proposta fmal, sugere-se que sejam incorporados aos Anais do 
Simpósio, além das conferências e dos trabalhos apresentados pelos debatedores, 
também os relatórios dos grupos e dos subgrupos que estudaram o tema e os sub
temas, objeto deste Simpósio. 

Antes de encerrar este Relatório do grupo encarregado de estudar o tema 
principal e'°'· subtema "Recursos Humanos", desejamos deixar consignado nosso 
mais sincero agradecimento a todos os membros do grupo, pela excepcional dedi
cação que demonstraram no desempenho da tarefa que lhes foi cometida. 

Brasília, 11 de outubro de 1979. 
Deputado Euclides Scalco - Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubado Dantas) - O assunto foi discutido 
pelo grupo específico e agora compete ao plenário, não a sua discussão, mas a sua 
votação. Então, aqueles que estejam de acordo, continuem como estão e os que se 
manifestam contrariamente, por favor, fiquem de pé. Está aprovado. (Palmas.) 

Passo a palavra ao Deputado Dario Tavares, para apresentar o Relatório 
sobre o subtema: "Hierarquização do Serviço de Saúde". 

O SR. DEPUTADO DARIO TAVARES - Sr. Presidente, Srs. Participantes, 
eis o Relatório dos grupos de trabalhos sobre Hierarquizaçã'o dos Serviços de Saúde. 

Antes de propor medidas para uma nova Política Nacional de Saúde, consi
derou-se necessário caracterizar os resultados práticos da atual política. Muito em
bora a formalização dessa política seja fragmentada, parcial, pois os documentos 
que explicitam de forma mais abrangente suas diretrizes são a Lei 6.229, o do
cumen to apresentado na VI CNS ( 1977), a Lei· que criou o SINP AS, e as diretrizes 
setoriais do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social, é 
evidente que ela existe. Existe e evidencia-se desde que se adote como critério bá
sico para sua identificação a análise das formas de organização de serviços de saúde 
e da prática diária de prestação de serviços à população. 
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Partindo desse ponto de vista, que nos parece mais científico do que a ex
clusiva análise dos documentos oficiais, a tarefa seguinte necessária para identi
ficar com precisão e profundidade a atual Política Nacional de Saúde é delimitar 
o campo de análise. E dentre os can1pos de prática de prestação de serviços de 
saúde adquire relevância o de assistência médica. Não que as assistências odonto
lógica, farmacêutica e mesmo as áreas de alimentação moradia e saneamento sejam 
secundárias. Não se trata disso, mas sim de identificar a assistência médica como 
campo que, na atual Política Nacional de Saúde, tem maior impacto social, econô
mico e político. Os demais campos e áreas incorporaram ou adotam semelhante 
aos da assistência médica. 

Nessa linha de raciocínio, as diretrizes de assistência médica da Previdência 
Social, executadas pelo INAMPS, constituem na prática núcleo polarizador dos 
resultados práticos da verdadeira Política Nacional de Saúde. 

E as características da assistência médica, prestadas direta ou indiretamente 
pelas instituições previdenciárias, refletem uma clara opção de privatização dos ser
viços, privilegiando os produtores de serviços conveniados e contratados e os forne
cedores de insumos (indústria farmacêutica e de equipamentos médico-hospitala
res). Na medida, portanto, que as diretrizes atuais acarretam danos, pelas suas con
seqüências concretas a nível da prestação de serviços de saúde, as amplas parcelas 
da população brasileira (baixa cobertura, precária qualidade) podem-se caracterizar 
os instrumentos legais da atual Política Nacional de Saúde como imprecisos, omis
sos em alguns aspectos, e a sua prática como estando em desacordo com os inte
resses da maioria da população, dos trabalhadores do setor Saúde.envolvendo mes
mo questões de segurança nacional. Além, evidentemente, de ser antidemocráti.~a 
no seu processo de formulação e decisão, circunscrito às ante-salas e gabinetes de 
órgãos públicos e previdenciários sem a participação da população e favorecendo 
os interesses do complexo médico-industrial. 

Essa caracterização é fundamental para desenvolver com segurança propos
tas de medidas necessárias a uma nova Política Nacional de Saúde orientada à satis
fação das necessidades reais da maioria da população, no sentido de ampliar o im
pacto sócio-sanitário das atividades de infra-estrutura social básica. 

A adoção concreta, na prática, do modelo de atenção primária de saúde é a 
medida sintetizadora não só de ações de saúde às pessoas como também ao meio 
ambiente. Na medida que os seus princípios orientam para o desenvolvimento 
de tecnologias simples, eficazes e de baixo custo, seja na organização dos serviços 
de saúde, seja na formação e aproveitamento de recursos humanos, seja nas ações 
básicas de saneamento, é evidente sua adequação às condições concretas de vida e 
de saúde da imensa maioria da população. 

Em áreas específicas como por exemplo moradia e alimentação, acumu
lam-se evidência do fracasso em se obter melhoria para grandes contingentes popu
lacionais de baixo poder aquisitivo, super-exploradas através de propostas paterna
listas como é o caso da suplementação alimentar. Paternalistas e atrelados a inte
resses econômicos através da vinculação que mantêm com indústrias alimentícias 
freqüentemente multinacionais no sentido de comercialização de alimentos e leite 
industrializados. _Quando não é esse o caso, trata-se de arquitetar verdadeiras cam-
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sistema 
_ como elevados 

Não são melhores os obtidos por programas par-
ciais de melhoria da habitação. 

A este respeito, moradia e são muito m<!is relevantes à adoção 
de medidas atinentes à área econômica, como é o caso da redistribuição de renda 
e reestruturação urbana e rural. 

A efetiva da terra, a reorientação da de produção 
agrícola, dirigida ao mercado e um aquisitivo condizente com as 
necessidades básicas da são as medidas mais nestas áreas. 

Estas e outras no entanto, devem fazer de um corpo teórico 
e pri:>gram1atI onde o social não como c01rm:i,1e-
mento do econômico, mas sim como a outra da moeda. E mais do que isso, 
medidas como as aqui necessitam, para adquirir credibilidade e inclusive 
serem aferidas, de um debate democrático. Os profissionais de saúde, as áreas 
parlamentares, os órgãos e serviços de mas principal e fundamentalmente o 
povo brasileiro, através de seus sindicatos e organismos devem parti
cipar do processo de discussão, elaboração e decisão sobre os contornos que deve 
adquirir uma Política Nacional de Saúde. 

Uma nova Política Nacional de Saúde, cujos elementos embrionários ".êm 
sendo propostos e praticados em vários níveis e esferas. Não que isso signifique que 
o PIASS, a nível federal e desenvolvido no Nordeste, que o Programa do Norte de 
Minas, que o Sistema Nacional de Saúde do Sul da Bahia e os planos munici-
pais de saúde de Campinas, Londrina, Niterói, Camacari e Frio constituam 
exemplos de uma nova Política de Saúde. 

Na verdade muito mais um papel complementar às insufi-
Cienêias da atual Política. os entraves, obstáculos e retrocessos que enfrentam 
permitem interpretá-los como que contêm elementos inovadores, 
dentre os quais sobressaem os da hierarquização e 
zação de serviços. 

Mantidos dentro de um de de esses prin-
cípios e práticas permitem eliminar um dos seus riscos que é o de se enve-
redar pelo caminho, por todos nós evitado e de se vir a ter um sistema 
de saúde com duas faces. Uma para ricos e outra para pobres. A atenção primária 
de saúde, incorporada como núcleo central de uma nova Política Nacional de Saú
de, permitirá efetivar a hierarquização e regionalização voltada às reais necessidades 
da maioria da população e não implemento como mecanismo meramente racio-
nalizado de acumulação de na área 

Apontam-se, nesse contexto, como recomendáveis a uma efetiva merarnm
zação e regionalização, medidas como: 

l - atribuição aos municípios da incumbência de estruturar e manter uma 
ampla rede oficial de serviços básicos de saúde, de l? nível, exe-
cutores de uma atenção médica integral, medidas preventivas e curativas 
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no tempo e no espaço, dirigidas tanto a pessoas como ao meio ambiente, incluin
do-se a competência pela legislação sanitária no seu território. Toma-se inadiável a 
modificação da Lei 6.229 no que se refere à responsabilidade dos municípios pela 
manutenção de serviços de pronto socorro, por insuficiência de recurs.os financeiros 
por parte da maioria deles; 

- atribuição aos estados da incumbência de estruturar e manter uma rede de 
serviços de saúde, prioritariamente, de nível secundário (centros de saúde e hospi
tais gerais), retaguarda e apoio técnieo da rede de l? nível); 

- atribuição à União da incumbência de estruturar e manter os serviços, 
prioritariamente de nível terciário, além de transferir recursos financeiros e apoio 
técnico às demais esferas, através inclusive da efetivação preferencial de convênios 
da Previdência Social com os estados e municípios. Ressalta-se a necessidade de 
atribuir o atendimento de emergências por parte exclusiva dos serviços próprios 
do INAMPS em convênios com estados e municípios, e não como a rede privada, 
devido à impossibilidade de controle quando realizada pelo subsetor Saúde. Inclui
se necessariamente como atribuição da União o fornecimento de medicamentos 
reformulando-se no entanto a Política da CEME, possibilitando o uso de flora e de 
homeopatia na assistência médica. 

2 - as atribuições e atividades do setor privado deveriam-se destinar, exclusi
vamente, ao nível secundário e/ou terciário, sendo necessário modificações da polí
tica de assistência médica da Previdência, estabelecendo mecanismos efetivos de 
controle e avaliação, eliminando-se a forma de pagamento por ato médico prestado 
e exigindo atividades integradas de saúde. 

- criação do Sistema Único de Saúde, unificando os Ministérios da Saúde 
e da Previdência, com a tarefa de planificar e implantar em conjunto com os gover
nos estaduais e municipais, a nova Política Nacional de Saúde, com o efetivo apoio 
e participação da população, ria sua execução, o que significa reconhecer o papel pri
mordial do município, esfera mais próxima da eclosão dos problemas de saúde. Res
salte-se que a unificação e racionalização dos recursos deverão incentivar a manuten
ção de serviços próprios e não dos contratados. Imprescindível, no entanto, são pro
vidências como o restabelecimento da autonomia política e financeira dos muni
cípios através, inclusive, da reformulação tributária; a democratização interna dos 
órgãos públicos e previdenciários permitindo a participação de representantes dos 
trabalhadores nas instâncias colegiadas de decisão, e proibição do exercício de fun
ções diretivas no setor saúde por elementos participantes de empresas prestadoras 
de serviços de saúde; criação da carreira profissional de saúde, com adequada remu
neração e possibilidade de tempo integral; dinamização e ampliação do PIASS a 
todos os municípios brasileiros e adaptação de um programa semelhante às peri
ferias urbanas. Registrou-se como estranhável a ausência no Simpósio de represen
tantes oficiais da área previdenciária, particularmente do INAMPS. Deve-se consi
derar a inadiável necessidade da participação dos agentes previdenciários nas dis
cussões sobre Política Nacional de Saúde, da mesma forma que dos níveis principais 
e estaduais. Recomenda-se que na VII CNS haja a maciça participa,ção dos muni
cípios brasileiros. 

Peço licença à Presidência da Mesa para esclarecer que esse documento 
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final consubstancia os cinco relatórios elaborados cinco grupos. Essa síntese 
-~"--...:~º cinco relatores, o que dá a esse documento a autenticidade 
ucm11::mc o oensamento dos relatores, e não propriamente do relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Os são registro 
já feito pelo Deputado Dario como Relator do subtema. Passemos 
agora à votação Na mesma que estão de acordo 
permaneçam como estão. Os em se levantem. Aprovado o 
documento. (Palmas.) 

Ubaldo - Tem a 
tado Max Mauro para o Relatório do subtema Privatização e Estatizacão 
dos Serviços de Saúde no Brasil. 

O SR. DEPUTADO MAX MAURO Sr. Presidente, Srs. do 
Simpósio, o relatório dos diversos grupos do Subtema Estatização e Privatização 
está condensado neste documento que será lido e é o resultado do trabalho dos 
relatores desses diversos grupos: Leandro Amaral Elizabeth Diniz Barros, 
Luís Umberto Ferraz Pinheiro, Alberto Pelegrini Luís Clemente Mariani 
Bittencourt e Luciano sob a coordenação deste 

Os grupos reunidos para a discussão do tema "Estatização e Privatização" 
apresentaram, através dos seus conclusões que foram reunidas em um 
documento único, onde se procuraram identificar os consensuais. 

Conclui-se que a da década de 60 ocorreu uma gradativa dos 
níveis de saúde da e que os de saúde não se desenvolveram de 
modo a satisfazer as necessidades da população em 

Esta queda dos níveis de saúde foi 
econômica vigente no período, de características concentradoras de 
marginalizou cerca de 70% da população dos benefícios materiais e culturais 
crescimento econômico. Essa concentração determinou a deterioração das condi-

de nutrição, habitação e saneamento de ,,v,,..r,,,ºº'" 
principalmente nos grandes centros urbanos, inchados em 
industrial e agrária que o homem do campo para o 
e a deterioração das condições do meio ambiente interesses 

Identificam-se ainda como fatores de desse 
·- a centralização do decisório com esvaziamento dos níveis polí-

tico-administrativos estaduais e, municipais. caracterizando um 
estado autoritário; 

·-o ' ·-
nante, nos processos ctec1sonos, com 
possuidora de maior legitimidade como 

- a exclusão das classes do processo de 
e constante privilegiamento do capital sobre o trabalho. 

Quanto aos serviços de saúde, atribui-se a 
fatores: 
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- à pnlvatiz:aç~[o ,...,.,,,,,.,.,, .. ,~,.,,,. dos mesmos, com o Estado assumindo opapel de 
c01mv1racior ~"'~"'r'"'' de saúde objetivo é 0 

curativa e de alta sofisti-
que devido ao incentivo dado às empresas médicas 

remuneradas na base de unidades de de atos médicos desne-
'"'"'11"'~'1l> no setor, sem benefícios signifi-

como a medicina de grupo e as 
Previdência são também lesivos aos 

interesses dos porque induzem a uma médica diferenciada 
de acordo com níveis de 
trabalho. 

e exercem um de controle sobre a força de 

Concluiu-se que as 
mente das mais vida e trabalho e, "'"'""'""·.u"1ª'"' 
de saúde. Foi também consensual que a de saúde é condicionada 
tarnes mais do modelo econômico 

Neste das 

considera-se que o grande nú-
mero de entidades voltadas para a da saúde é descor-
"''"""''"u e crescente entrave ao desenvolvimento do setor. Essa situação tem 
em áreas, a superposição desnecessária de serviços, outras perma-
necem carentes dos recursos mais elementares. 

Esta forma de dos ausência de partici-
dos usuários e dos de um1LU10~ da 

-- incentivar a 
para de lucros, em detrimento das reais necessidades da f'Vlf'"'"'"'º'" 

-- acarretar um desvirtuamento da de recursos 
- favorecer a de 

o aumento dos custos das a de-
através da de e medicamentos 

atendem mais aos interesses dos internacionais do que às necessidades 
usuários. 
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À luz dessas considerações, são apresentadas as seguintes propostas: 
1. Ao nível da organização dos serviços de saúde - instituir um sistema 

único de saúde, integrando todos os serviços oficiais, nos níveis da administração 
federal, estadual e municipal, cuja tarefa seria planificar e implantar uma política 
nacional de saúde, com poder normativo inclusive sobre o setor privado e empre
sarial; 

- reorientar a alocação dos recursos, através da redefinição da política de 
assistência médica, dirigindo maior soma de recursos para a expansão da rede básica 
de saúde; 

- fortalecer os serviços próprios, assumindo o setor privado e empresarial, 
progressivamente, um caráter supletivo; 

- instituir, progressivamente, uma rede nacional de ambulatórios e postos 
de saúde estatais, voltados para a aplicação de medidas preventivas, articuladas com 
assistência médica primária, de casos de emergência e de acidentes de trabalho; 

- atender, em todas as ações de saúde, aos princípios de descentralização e 
regionaliz.ação, de forma a respeitar as especificidades das populações das diferentes 
áreas do País, atuando integradamente com os governos estaduais e municipais; 

_:. instituir mecanismos através dos quais se opere um efetivo controle do 
sistema de saúde pela população, através de suas organizações representativas, tais 
como sindicatos, organizações partidárias, associações de bairros, entidades ligadas 
ao setor ~aúde, assentando-os basicamente nas unidades descentralizadas. 

2. Com relação ao financiamento do setor - recomenda-se a implantação de 
um fundo único de saúde. Deve ser promovido um aumento do montantil de re
cursos a ele destinados, basicamente através de uma maior participação promocional 
nos orçamentos federal, estaduais e municipais, evitando-se quaisquer medidas que 
impliquem sobretaxa à contribuição já prestada pelos trabalhadores. 

Enquanto se mantenha necessária a contratação de serviços ao setor privado, 
recomenda-se: 

- os serviços contratados com o setor privado devem ser remunerados atra
vés de mecanismos que não estimulem a multiplicação de atos médicos desnecessá
rios, pelo que se propõe a suspensão imediata dos convênios e contratos de paga
mento por unidades de serviços, substituindo-os por subsídios globais; 

- no caso de convênios com as cooperativas médicas e as empresas de medi
cina de grupo, em função das severas distorções constatadas nessa área, propõe-se 
que os sindicatos representativos de cada categoria profissional atingida passem a 
controlar a contratação e execução de tais convênios. 

3. Deve ser definida uma política de produção e distribuição de medica
Jnentos e equipamentos médicos, orientada para simplificação e eficácia tecnoló
gica e dirigida à redução da dependência do capital estrangeiro, através de: 

- maior participação estatal na pesquisa, formação de pesquisadores e de
senvolvimento de tecnologia nacional dirigida à produção de matérias-primas, funda
mentais à industrialização de medicamentos essenciais, de modo similar ao que ori
ginalmente propunha o próprio projeto da Central de Medicamentos; 

- controle de remessas de lucros para o exterior; 
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- controle efetivo da qualidade e da 
cializados; 

dos medicamentos comer-

apenas e farmacos que tenham tido 
sua eficácia através por um período mínimo de 5 anos. 

Tendo-se constatado o quadro de agravamento das condições de vida 
V'-'ll''"""''" está ao processo de exclusão de amplos setores desta 

µv 1""'"""'v na definição das nacionais, concluiu-se que, ao nível do setor 
Saúde; embora necessário o estabelecimento de e medidas que 
revertam as que se verificam no setor, basicamente voltadas para a 
acumulação de a grande é da política necessária para a rever-
são dessas ter1aenc11as. 

Essa força é conferida que os interesses 
"'15'"';r1t<•,.,,,. cujo fortalecimento e liberdade de expressão e atuação implicam o 
aprofundamento das liberdades democráticas ao nível da sociedade em Os 

""'º""""'""' de saúde teriam um nesse processo, contribuindo para a for-
'""""''"'v das nacionais de em conjunto com a população, o que 

""'-•1<1-'J""ª'v"" de seu conhecimento. 
das do encontro deve ser 

entendido como uma a um debate nacional para a formulação 
de uma de luta em de uma autêntica da Medicina 
e da 

11 de outubro de 1979. 

MAX MAURO 
Relator 

Foi anexado ao confe-
no subtema Estatização e um pronunciamento feito pelo repre-

sentante da CONTAG Também deliberaram os relatores fosse incorporado ao 
relatório o trabalho pelo intitulado "A Democrática 
na de Saúde"(2). 

Sr. Presidente, Srs. do este é o relatório. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo 
tório apresentado pelo Max Mauro à 
estão em desacordo, levantem-se para manifestar seu 

- A Mesa submete o rela
fi1.1uc11;;:s que 

vista. Aprovado. 

Antes de passarmos à segunda parte dos nossos trabalhos relativos às mo-
a Mesa concede a palavra ao Presidente do Presidente 

José de Castro Coimbra. 

(Vide documeJ:\tos 1 e 2, respectivamente na Sessão 
uA-.v.t'l.v DOS DE SAÚDE" e na Sessão de Temas Livres) 
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DE CASTRO COTh1BRA - Deputado Ubaldo 
Dantas, coordenador deste Simpósio, meus prezados companheiros da Comissão de 
Saúde, meus prezados amigos que atenderam ao nosso convite e aqui vieram trazer 
sua colaboração decisiva para o êxito deste Primeiro Simpósio sobre Política Na
cional de Saúde, nesta que será a sessão de encerramento, já começamos novos 
rumos para a saúde no Brasil. Tenho a convicção de que, deste Primeiro Simpósio 
sairão diretrizes básicas da maior importância, que levadas na devida consideração 
pelo órgão dirigente da saúde deste País, contribuirão para corrigir nossos desacer
tos. 

Nos últimos anos, e hoje, nessa conferência histórica, pudemos sentir de 
perto como tem sido o equacionamento do problema Saúde no Brasil. E não é de 
hoje. É antiga esta situação de segundo plano, de copl.ar modelos inadequados ao 
nosso País, e o que buscamos efetivamente foi criar um modelo pela participação 
de todos vocês. Buscamos a experiência de cada um dentro da sua secretaria, do 
seu sindicato, da sua _ãssociação, do seu posto de saúde, isto é, urna média de opi
niões que permitam à Comissão de Saúde intervir de forma decisiva e marcante 
para a melhoria do padrão de saúde do nosso País. O nosso objetivo principal foi 
atingido. Gostaríamos de que o Brasil inteiro soubesse que existe uma Comissão de 
Saúde na Câmara dos Deputados preocupada em colaborar, preocupada em parti
cipar das decisões na área de saúde, e não ser apenas um cartório de registro, onde 
as mensagens do Executivo sejam apreciadas e aprovadas na sua maioria. Pedimos 
a vocês que, retomando às suas cidades, aos seus estados, não desfaçam esse veí
culo que conseguimos estabelecer nesses três dias. A Comissão de Saúde da Câmara 
dos Deputados deseja ser a caixa de ressonância de todas as preocupações de vocês, 
como representantes do povo. 

Não queremos, em momento algum, fugir das nossas responsabilidades. 
Queremos receber sugestões, ouvir críticas, participar. A Comissão de Saúde é 
composta de vinte deputados, quase todos com formação profissional ligada à 
área de Saúde. São médicos, farmacêuticos, odontólogos. Mas, às vezes, sentimo-nos 
isolados por essa falta de integração. E este Simpósio nasceu basicamente da neces
sidade de falarmos a mesma linguagem, nós, que estamos transitoriamente em posi
ções diferentes, mas nunca conflitantes, sempre convergentes. Mas, com o soma
tório de experiências, poderemos apresentar um trabalho que venha a contribuir 
para a solução dos problemas que o nosso País vem enfrentando, principalmente 
porque o setor Saúde não recebeu ainda a atenção que merece. Mas, sejamos ho
nestos: uma parte desta culpa cabe a todos nós, porque não temos a mesma dispo
sição de V. Sas. nesses três dias de Simpósio, quando trabalhamos e fizemos valer 
a nossa opinião. Mostramos que existem muitas pessoas preocupadas com o pro
blema de saúde. 

Devo dizer que, nesses 15 anos de pouca democracia (risos)," o Poder Legis
lativo infelizmente foi esvaziado e, em conseqüência, houve uma hipertrofia do 
Poder Executivo. É hora, hoje, de começarmos a inverter essa tendência, valori
zando o Poder Legislativo. Só V. Sas. poderão realizar essa tarefa com a assessoria 
permanente da Comissão de Saúde. Assim, os setores de saúde poderão ter o trata
mento que merecem. 
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Não é possível falar-se em desenvolvimento econonuco com um povo 
doente, com milhões de chagásicos, com milhões de esquistossomóticos, com 
milhões de verminóticos, com milhões de excepcionais. Como esse povo poderá 
construir a grandeza desse País? 

Neste momento em que tomamos uma posição decidida a favor da saúde 
no Brasil, agradecemos a todos vocês, aos companheiros e aos funcionários da Co
missão de Saúde o trabalho incessante que desenvolveram para que este Simpósio 
pudesse realizar-se com sucesso. 

Espero que este momento não seja de despedida, mas apenas um "até logo", 
para que possamos-nos manter sempre em contato a fim de que, juntos, trabalhe
mos efetivamente pela saúde do Brasil. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Passaremos, em seguida, 
à apreciação das moções. Esta Presidência resolveu democraticamente-:-_ aliás, mais 
uma resolução democrática - que cada moção terá direito a um defensor e a um 
opositor, tendo três minutos cada um para se manifestar a favor ou contra. Se não 
houver crítica, não haverá também necessidade do defensor. 

Então, após cada apresentação de moção, será perguntado se há crítica à 
moção. Em seguida, será tido como defensor provavelmente aquele que a 
própria moção. 

Passaremos a apreciar a primeira moção, lida pelo Deputado Dario Tavares. 
Ele, aliás, já está inscrito como o primeiro crítico dessa moção. 

MOÇÃON9 1 

O SR. DEPUTADO DARIO TAVARES - Também sou contra o seguro
saúde. Venho pregando há muito tempo que o Brasil precisa criar um sistema inte
grado prestador de serviço de saúde, que incorpore o município, o estado e a 
União, e que universalize o atendimento para que não distinga o rico do pobre, ·o 
patrão do empregado, o rural do urbano, o estadual do federal. 

Sou contra o seguro de saúde porque ele é discriminatório. 
O Governo tem que criar um sistema estatal prestador do serviço de saúde 

como única maneira de atingir o distrito, a cidade pequena, o bairro pobre das 
cidades grandes e, se quiser ainda, salvar a iniciativa privada no Brasil. Sem um 
sistema integrado prestador de serviço de saúde que determine a a ser ado
tada, que crie critérios para a formação de recursos humanos, que estabeleça uma 
política nacional de medicamentos, nem a iniciativa privada poderá mais se mexer. 

Estamos no fim de um ciclo. 
O liberalismo inconsciente, que permitiu a implantação de hospitais mal 

localizados, mal equipados para as atividades que devem exercer, os está levando à 
falência. 

É preciso que o Governo crie um sistema próprio, oficial, para atender a 
todos, especialmente convivendo com a iniciativa privada. 

Uma vez feita a programação de como atender as zonas urbanas e as zonas 
rurais, a iniciativa privada poderá inserir-se no sistema, construindo um 
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em lugar já estudado e para um determinado nível de atendimento. 
Sem isso - e até parece incrível - é a que irá salvar a iniciativa privada. 
E sem isso ela não mais se mexer. 

Estamos no fim desse ciclo anárauico. em aue se localizam em 
de todos os tipos, 

a os clubes de serviços construíram hospi-
em todas as partes, mas que estão sendo subaproveitados e, por

tanto, ociosos. 
Em em que se discuta a alocação de recursos num 

determinado setor de atividade e de administração, temos que seguir o princípio 
da que diz: "Economia é o aproveitamento racional do escasso." 

Se é escasso, como se das dos órgãos prestadores 
de de saúde até agora no Pais? 

Era o que tinha a dizer contra o seguro-saúde. Creio que devemos assegurar 
saúde a todos os brasileiros, indiscriminadamente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo - O Deputado Dario 
Tavares inverteu um pouco a ordem. Já que ele foi a favor da proposta, então al
guém quer defmir-se contra a proposta e a favor do seguro-saúde? Para isso terá 
três minutos também para sua argumen 

Caso algum do plenário esteja com essa disposição, por favor, 
apresente-se. (Pausa) 

Em votação a moção. 
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão e aqueles que es

tiverem contra que se manifestem. Aprovada. (Palmas prolongadas). 
Passo a oalavra ao Deputado Euclides Scalco para a leitura da segunda mo-

ção. 

1MOÇÃON9 2' 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Um esclarecimento ao 
plenário. Quando a Câmara dos Deputados está em sua sessão plenária e a luz fica 
fraca, é suspensa a sessão. Mas, pela nossa oportunidade e pela capacidade visual 
dos leitores das moções, democraticamente, decido continuar a sessão. (Palmas) 

Em relação à moção apresentada pelo Deputado Euclides Scalco, algum 
participante deste Simpósio deseja ficar em posição crítica? (Pausa) 

Como não há nenhum candidato para a posição de crítica, não há necessi
dade também do a favor. 

Em votação, na mesma metodologia. Sentado, de apoio; quem estiver con
tra, levante-se. (Pausa). )\provada a moção. (Palmas) 

Tem a palavra o Deputado Max Mauro para a leitura da terceira moção. 

MOÇÃON? 3 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Há alguém no Plenário 
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para criticar a moção? (Pausa). Em votação a moção. (Pausa). Aprovada. 
Tem a palavra o Deputado Dario Tavares, para a leitura de outra moção. 

MOÇÃON<? 4 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Utilizando a mesma me
todologia, alguém assume o papel de crítico a esta moção? (Pausa). 

Antes de dar a palavra ao Deputado Dario Tavares alguém se candidata a de
fensor desta moção? (Pausa). Provavelmente o farmacêutico Clóvis Figueiredo. 
Peço que se aproxime, para em seguida usar da palavra. 

Para falar como crítico da moção, concedo a palavra ao Deputado Dario 
Tavares. 

O SR. DEPUTADO DARIO TAVARES - Acabamos de ter um Simpósio 
sobre Política Nacional de Saúde. Ouvimos um relatório sobre recursos humanos 
para a saúde. Tive oportunidade de dizer que, sem um sistema estadual prestador 
de serviços de saúde, não teremos solução para os nossos problemas. A análise de 
problemas setoriais não levará a soluções dos nossos problemas, sem uma conside
ração global do elemento Saúde, sem uma consideração global de todos os órgãos 
que interferem na saúde, a· considerar saúde como expressão máxima da qualidade 
de vida, decorrente da genética, da nutrição, da educação, da interferência sobre o 
meio e na dependência dos órgãos prestadores de serviço de saúde. Sem uma 
tica nacional de saúde, todos os profissionais de saúde estarão reclamando, fazendo 
reivindicações. A moção proposta e subscrita pelos farmacêuticos do INAMPS deve 
ser aprovada, porque eles não podem continuar vítimas de uma situação que per
dura por muito tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Quero esclarecer que o 
orador está como crítico da moção. 

O SR. DEPUTADO DARIO TAVARES - É que a moção tem muitos as
pectos. Ela prega a criação de laboratórios toxicológicos nos hospitais assim como 
uma série de funções; sugere que os leigos não sejam donos de farmácias; reivindica 
que certos exames sejam feitos apenas por farmacêuticos. Então há conotação com 
diversos setores. Em alguns aspectos deve ser aprovada; outros ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - ao crítico da 
moção se pretende destacar algo dela, para não ser votada como total. 

O SR. DEPUTADO DARIO TAVARES - A parte em que eles reivindicam 
melhoria de condições de trabalho e a necessidade de que os serviços sejam feitos 
por elementos de nível universitário, deve ser aprovado. Mas, como estamos dis
cutindo uma política nacional de saúde, acho que a presente moção deve ser posta 
em estudo, pois não podemos determinar uma política nacional de recursos hu
m9fios, não podemos formar mais profissionais, se não temos um sistema que nos 
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esclareça 
devem ser. 

os necessários ao País, onde devem estar e de que nível 

portanto, que a deve ser com a crítica de que vem 
numa hora de em que estamos saindo de um ciclo e iniciando um outro 
mais racional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Tem a 
cêutico Clóvis Figueiredo. como defensor da 

o farma-

O SR. CLÓVIS FIGUEIREDO - Quero lembrar à distinta que os 
farmacêuticos aproveitaram o para manifestar de o seu descontenta-

da classe. Lançamos esse protesto porque a hora é de reivindi-
todas as classes ao setor de saúde. 

A profissão farmacêutica sempre foi relegada a ~--5uuuv 
resses ocultos em que os farmacêuticos estejam desprep 
atividades e as multinacionais atuem cada dia mais 
das aparelhagens e no das análises clínicas, o ~u,yrnvu 
de grandes laboratórios e, como o fechamento dos pequenos, nos 
quais o profissional atua diretamente com o 

Os adquirem a sete milhões de cruzeiros, ficando subor-
dinados ao fornecimento de aparelhos reativos que, com seis meses de uso, são 
desativados, para possibilitar a compra de outros, enquanto não há sequer álcool, 
para atendimento dos pacientes. A política de saúde, de deve ser estudada 
globalmente. Mas, Sr. Deputado, lançamos essa moção, visando a que a Comissão 
de Saúde nos seu trabalho cotidiano olhe com mais carinho para a profissão farma-
cêutica, ela é indispensável à segurança nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - De acordo com os co
mentários do crítico não e do defensor desta Moção, a Presidência resolve 
considerar que a moção está sendo apresentada à Comissão de Saúde como sub
sídio e incentivo à avaliação da profissão de farmacêutico e da posição no mer
cado. Aos presentes caberá somente a confirmação desse encaminhamento. Coloco, 
então, perante o plenário, a aprovação desse encaminhamento. Os que estão de 
acordo permaneçam como estão; os que se opõem, se levant.em. (Pausa). Aprovado. 

Tem a palavra o Deputado Euclides Scalco, para leitura de outra 

MOÇÃON9 5 

O SR. PRESIDENTE Ubaldo Dantas) - Alguem se 
criticar a moção? (Pausa.) Já que se candidata a não há necessi-
dade de haver quem fale a favor. Pela mesma sistemática, em votação. Continuem 
sentados os que estão de acordo e em pé, os que são contra. (Pausa). Aprovada a 
moção. 

Tem a palavra o Deputado Max para leitura de outra 
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6 

O SR. PRESIDENTE u1::1'.Ju111uu Ubaldo 
criticar a (Pausa). Não 
Aprovada. 

Tem a palavra o para a leitura de outra moção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo 
dato contra a moção, queira, se manifestar. 

Aqueles que estão a permaneçam como 
ram-se manifestar contrariamente, por favor, se levantem. 
(Palmas). 

Tem a o Max Mauro, para a leitura de 

O SR. PRESIDENTE 
festar-se criticamente sobre a 
ru.1uc;11;~ que a 
da a moção. 

Tema 

N9 8 

lonut~•rfn Ubaldo - Se 
fazê-lo. {Pausa.) Em 

MOÇÃON<? 9 

Sobre esta não consulto à Mesa se devo ou não fazer minha 
entusiástico dos seus membros e com o efetivo 

>c3J"-'"''"""• Dr. teve a Comissão de Saúde a iniciativa de 
este Simpósio. Ao Sr. Presidente é que todos devemos e ele 

peço ra todos os senhores uma salva de palmas, porque os méritos são dele. 
prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Democraticamente, 
devo continuar. 

Alguém se candidata a ""'''°"""ª'"" Eu 
me candidato, usando os três minutos 

Creio que não há sentido nesta já que este ~.,..,,~~-~ da Co-
missão de Saúde - era dela -, que criou a eu que estava 
- falando de modo me coçar, enfrentei o u<»"'-•'v, 

Presidência desta e, com a 
a este fim de 

3HC''-'"''>3aua, mais que e 
um dentre os vinte membros da Comissão. 
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Voto, pois, contrariamente, e solicito a não-aprovação desta moção. Democratica
mente, alguém quer falar a favor, além do Deputado Dario Tavares? 

O SR. CREUZE PEREIRA SANTOS - Acho que devo-me identificar: 
Creuze Pereira Santos. Venho da Universidade Federal de Uberlândia e falo a favor 
da moção, como resultado do próprio Simpósio. Ouvimos, na primeira reunião do 
grupo que trabalhou com recursos humanos, uma afirmação, que considero verda
deira pela minha experiência, segundo a qual só se consegue uma mudança, só se 
instala uma inovação, no momento em que se modifica a realidade. Essa realidade 
foi modificada, agora, através do trabalho desta Comissão. 

Já estive aqui, nesta. Câmara, em outras oportunidades, também em reu
niões da Comissão de Saúde, e não sei por que razões aqueles movimentos todos, 
que nasceram, cresceram e frutificaram, foram, depois, completamente abafados. 
Neste sentido, dentro de um parênteses, faria um apelo a esta Comissão para que 
não deixe que essa mensagem pereça. Reparamos, também, que existia mais um 
problema: os consumidores de saúde não estavam representados neste Simpósio, 
de maneira equivalente. Assim é necessário que esta Comissão continue, pelo 
apoio da moção, a sentir-se sustentada por todos os participantes deste Simpósio, 
que vieram de todas as regiões do País. Conseqüentemente, mudada a realidade, 
Srs. Deputados, não há como criticar esta moção, que é justa e válida. Portanto, 
peço aos participantes do Simpósio que a aprovem totalmente. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Em votação a moção. 
Aqueles que estejam de acordo com ela, permaneçam como estão; aqueles que este
jam em desacordo, levantem-se. (Pausa). Aprovada. (Palmas). Tem a palavra o Depu
tado Max Mauro, para a leitura de moção. 

MOÇÃO N<? 10 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Há candidatos para cri
ticar a moção e a favor dela, que desejem usar a palavra? (Pausa.) Como não há can
didatos, em votação. Os que estão a favor da moção, permaneçam como estão; os 
que estão contra, levantem-se, por favor. (Pausa). Aprovada a moção. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Tem a palavra o Depu
tado Dario Tavares, para leitura de moção. 

MOÇÃO N<? 11 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Candidatos para criticar 
a moção e a favor da moção. Não havendo candidatos, em votação. Aqueles que 
estejam a favor permaneçam como estão. Aqueles que desejam manifestar-se contra, 
levantem-se. (Pausa). Aprovada a moção. (Palmas). 

Concedo a palavra ao Deputado Euclides Scalco, para a leitura de moção. 
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MOÇÃON9 12 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Concedo a palavra a 
quem queira comentar ou criticar a moção. 

O SR. DEPUTADO DARIO TA V ARES - A moção vincula o plenário a 
uma participação política. Temos percebido que o desprestígio da classe médica 
decorre, muitas vezes, do seu alheamento à solução dos problemas da comunidade. 
Não temos médicos, vereadores ou prefeitos. Na Câmara Federal há poucos mé
dicos, porque, preocupados apenas em sobreviver, negam-se a participar intima
mente dos problemas da comunidade. 

Aprovo o sentido da moção, embora faça uma ressalva. Os médicos devem 
participar da política, porque através dela, é que poderemos encontrar solução 
para os nossos problemas. A política não é monopólio de um, dois ou três par
tidos. 

A política deve ser exercida onde o indivíduo estiver: no lar, na praça, na 
esquina, no meio da comunidade e na sociedade, em todas as oportunidades. 

Comentando a moção, e como arenista - não posso negar a minha condi
ção, embora tenha uma posição dentro do partido caracterizo-me como pro
pugnador da defesa dos setores sociais, porque não adianta desenvolvimento econô
mico sem desenvo!vimen to social; de nada vale desenvolvimento julgado apenas 
pelos índices econômicos de crescimento industrial, de consumo de energia elé
trica, se não pudermos analisar, ao mesmo tempo, os índices sociais. Do contrário, 
estaríamos em face de uma pergunta sem resposta: desenvolvimento para quê e para 
quem? Mas creio que neste plenário a proposta encerra dois sentidos: os médicos 
devem participar de política, mas este plenário deve abster-se de tomar partido 
político. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Tem a palavra o Dr. 
Hésio Cordeiro, para defender a proposição. 

O SR. HÉSIO CORDEIRO - Lamento discordar do Deputado Dario Ta
vares e creio que houve um entendimento incompleto do sentido político dessa 
moção, que quer manifestar, antes de tudo, a resistência parlamentar a um pacote 
autoritário que já se anuncia, e que quer manifestar oposição e resistência a 
quer tipo de extinção partidária que do Governo, do Executivo; sem con
sulta aos partidos, sem consulta às suas bases eleitorais, portanto, sem consulta às 
bases populares. 

Nesse sentido, a moção é dirigida ao MDB, de um e dirigida também 
à ARENA, na medida que apóia os Parlamentares da ARENA, que assim se têm 
manifestado na Câmara. 

Entretanto, julgamos ser importante homenagear, como símbolo dessa resis
tência, o Deputado U1ysses Guimarães, Presidente do MDB, que logrou manter a 
unidade da Oposição, para quem solicitaria os aplausos do plenário, neste momento 
em que S. Exa. vai dar entrada neste recinto. (Palmas prolongadas, com o 
de pé.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - A Presidência, no enten
dimento desta moção, compreende corno se deve proceder a um simpósio que não 
é político-partidário. Mas este é essencialmente político. 

Então, esta moção é compreendida como uma moção política a um movi
mento brasileiro, real, existente, que quer que se respeitem leis e onde pessoas tenham 
a sua opção respeitada. (Palmas). E assim compreende e justifica os aplausos, o in
centivo, o apoio, as reverências a quem encarna, de qualquer modo, este movi
mento de conservação de direitos, e coloca em votação na mesma sistemática: aque
les que sejam a favor permaneçam como estão, e aqueles que desejam manifestar-se 
contrariamente, levantem-se. Aprovada a moção. (Palmas). 

Tem a palavra o Deputado Euclides Scalco para a leitura de moção. 

MOÇÃO N9 13 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Algum participante se 
propõe a criticar a moção? 

Não havendo crítico, não há necessidade de defensor. Em votação a moção. 
Aqueles que são a favor, permaneça.m como se encontram. Aprovada. 

Houve um ligeiro engano, há mais uma moção a ser lida pelo Deputado Max 
Mauro. 

MOÇÃO N<? 14 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Dantas) - Algum participante de
seja manifestar-se corno crítico da moção? Não havendo críticos, é excludente a 
necessidade de defensor. Em votação. Aqueles que aprovam a moção, permaneçam 
como se encontra. Aprovada. 

Existem duas moções ainda nas mãos do Presidente, uma, vinda da Associa
ção de Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Associação Nacional dos Mé
dicos Residentes e Sindicato dos Médicos de São Paulo, que é necessariamente preju
dicada na apresentação, mas que já está aprovada, uma vez que o mesmo conteúdo 
foi aprovado anteriormente em moção idêntica; a outra, vinda da Associação dos 
Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo, que vem manifestar seu total e irres
trito apoio ao documento apresentado neste Simpósio pelo Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde, CEBES, e solicitar idêntica manifestação deste plenário. Como 
o documento do CEBES foi integrado na discussão de todos os grupos, a Mesa a 
considera prejudicada, porque já foi indiretamente aprovada em todo relatório do 
Simpósio. 

PALAVRAS FINAIS 

Meus amigos, as palavras finais teriam que vir. O normal, talvez, era que eu 
fosse o leitor de todas as moções, mas devido a problema médico - a rouquidão 
contínua - fui ajudado por companheiros da Mesa. Toda reunião termina com 
palavras e pretendo fazer uso delas. Deixo bem claro que não estamos aqui por 
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acaso. A Comissão de Saúde, encarregada deste Simpósio, teve o cuidado de con
vidar, pessoalmente, apenas os conferencistas e debatedores. Todos os outros parti
cipantes deste Simpósio estão aqui convidados através de suas instituições, associa
ções de classe, sindicatos, universidades, instituições ligadas aos diferentes estados 
- e todos os estados foram aqui representados - autarquias, Ministérios. E houve 
um cuidado maior, inclusive, com os dois Ministérios mais atinentes ao problema 
da saúde, Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social, onde, 
realmente, fui explicar por que os Ministros não estavam a participar como confe
rencistas deste Simpósio. Como era de bom alvitre e de interesse, parecia-me até 
de obrigação a presença do corpo ministerial nas discussões, nos agrupamentos 
dos trabalhos. E aqui o tivemos, fosse do Ministério da Saúde, fosse do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. 

Realmente, foi bem aceita a colocação da criação de oportunidades do pro
blema político em relação à saúde. A oportunidade é quando se discute o PND, refor
mulação partidária, quando se começa Governo, e quando, acima de tudo, se dis
cute democracia. O lugar mais apropriado para se discutir democracia, de maneira 
aberta, generosa em função da nossa gente, não poderia deixar de ser o próprio 
Congresso Nacional. Realmente, o acaso fez com que aqui terminasse este Simpósio. 
No Plenário da Câmara dos Deputados, leis são apresentadas, leis são referendadas, 
emendas à Constituição são votadas. Historicamente aqui têm ocorrido fatos que 
dão orgulho à nossa gente. É neste momento de transição, é esta ênfase em relação 
à procura, à pesquisa, ao esforço e testemunho do que é social, que o acaso favore
ceu que neste Plenário estivéssemos a defender, em conjunto, em Brasil grande, 
aquilo que muita gente acha o que é, o que pode e o que tem de ser saúde: Governo, 
universidades, classes produtoras, ewpresários, e, finalmente, o que era novidade, o 
consumidor, este pobre consumidor. Propostas concretas foram feitas, em sentido 
bastante democrático. Aqui foi convidada toda uma inteligência e, inclusive, a pró
pria comunidade, através de representantes dos sindicatos mais próximos e dos 
próprios representantes eleitos e até não eleitos, senadores e deputados foram 
convidados e avisados da ocorrência deste Simpósio, o primeiro sobre Política 
Nacional de Saúde. Houve e haverá sempre simpósios outros. Mas este foi o pri
meiro simpósio sobre política nacional de saúde. Anteriormente, houve de nutrição, 
de saneamento e, em 1973, o de medicina previdenciária. Agora, foi mantida a opor
tunidade de se discutir, de uma vez só, toda a problemática de saúde nos seus aspec
tos mais abrangentes que repercutem em recursos humanos: a hierarquização, regio
nalização, lucro em saúde, incentivo financeiro, problemas de financiamento, priva
tização, estatizaçãow' etc. Propostas existiram concretas, pórque os fatos são con
cretos: Ministério único, participação comunitária, lugar do lucro na saúde, a obri
gação do Governo e - não tinha que deixar de ser colocado - o direito democrá
tico em saúde. Criamos - e essa satisfação íntima cada um tem que ter-, criamos 
a oportunidade, também para a 7~ Conferência Nacional de Saúde, que vai ocorrer 
aqui e em Brasília sob os auspícios do Ministério da Saúde, de 3 a 7 de dezembro. 
É impossível que o Governo, e mais especificamente, que o Ministério da Saúde 
desconheça que aqui aconteceu um encontro com cerca de 900 pessoas de todo o 
Brasil, representando pensamentos, diretrizes, interesses mas, acima de tudo, idéias 
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brasileiras relativas à saúde. Portanto, os nossos agradecimentos. Não podemos dizer 
que está terminada a reunião sem antes estender os agradecimentos à figura repre
sentativa do Deputado Ulysses Guimarães, que merece não só os nossos aplausos 
como a moção aprovada por unanimidade. Vem S. Exa. prestigiar, referendar este 
esforço democrático. Porque o social é democracia e saúde enfeixa tudo isso. como 
meio e fim da própria democracia. É o sentido de quem participa, realmente, com 
afinidade, com estudo, porque participação é a palavra-chave, em relação à comuni
dade. Entao, saúde, para mim, representa isso. A presença do Presidente do MDB, 
neste momento, na Mesa dos trabalhos, categoriza mais ainda essa posição e esse 
próprio compromisso. Gostaria ainda de comunicar que as conclusões lidas e apro
vadas em Plenário estão xerografadas e à disposição de todos os participantes, no 
saguão do Anexo 2, ou seja, onde está sendo feito o registro da participação do 
Simpósio. Finalmente terminou. Terminou o que eu tinha a dizer, terminou o Sim
pósio, mas não terminou aquilo que é básico. Meus amigos, meus companheiros, 
com emoção, com orgulho, com o incentivo de todas as suas presenças, com o 
compromisso firmado aqui e ainda mais aqui, nesta Casa e neste Plenário, posso 
dizer, autorizado pela presença de todos vocês, pelo trabalho que tivemos nestes 
três dias, que realmente, seja em saúde, seja em democracia, a luta continua. Muito 
obrigado. (Palmas prolongadas.) 
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RESUMO DAS CONCLUSÕES DO 
I SIMPÓSIO SOBRE POLITICA NACIONAL DE SAÚDE 

1. Ao término dos debates sobre o tema proposto e os subtemas correlatos 
(Recursos Humanos, Hierarquização, Estatização e Privatização), os participantes 
do I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde estabeleceram conclusões que 
entendem ser uma contribuição inicial ao amplo processo de discussão que se deve 
desenvolver ao nível do Parlamento e de entidades representativas de todos os 
segmentos sociais, objetivando reivindicar a implantação de uma Política Nacional 
de Saúde que atenda às aspirações de toda a Sociedade. 

No âmbito parlamentar, a Comissão de Saúde da Câmara deve-se colocar no 
comando desse processo, sempre procurando estreitar seu relacionamento como 
conjunto das entidades civis e do Estado que envidarão esforços para a concre
tização do Sistema e da Política Nacional de Saúde, a fim de que os interesses majo
ritários possam prevalecer em sua formulação. 

Foi opinião unânime entre os silpposistas que a completa democratiza
ção da sociedade constitui a mais importante contribuição que pode ser dada à 
solução dos problemas de saúde da população brasileira, no atual momento. Assim, 
a condução desses problemas não pode ser apenas técnica, mas eminentemente 
política, compreendida como resultante dos conflitos e acordos que se estabeleçam 
entre as múltiplas forças sociais interessadas, e não como uma decisão unilateral de 
governo, por mais abrangente e equitativa que possa parecer. 

2. Concluiu-se que, a partir da década de 1960, vem ocorrendo uma queda 
gradativa dos níveis de vida e de saúde da população e que, paralelamente, os servi
ços de saúde não se têm desenvolvido de modo a satisfazer as necessidades mais pre
mentes dessa população. Esta queda, já reconhecida pelo Governo, é conseqüência 
da crescente concentração de renda_ que marginalizou grande parte da população 
dos benefícios materiais e culturais do crescimento econômico. A concentração de 
renda determina a deterioração das condições de nutrição, habitação e saneamento, 
principalmente nos grandes centros urbanos, entre sua população "periférica" que, 
expulsa do campo, passa a enfrentar o subemprego da cidade, como situação perma
nente, fazendo com que seu consumo de bens e serviços essenciais caia abaixo da 
dignidade humana. Este é o contexto de "miséria absoluta" que tanto tem preo
cupado as autoridades encarregadas de fixar a política social do Governo. 

Foram identificados como fatores políticos que contribuem para a determi
nação desse quadro: 

- A centralização do poder decisório, com esvaziamento dos níveis polí
tico-administrativos estaduais e, principalmente, municipais; 

- o privilégio da tecnoburocracia estatal em detrimento da classe política, 
sem dúvida possuidora de maior legitimidade como representante da população; 

- a exclusão das classes trabalhadoras e outras classes sociais da tomada 
de decisões, e o cerceamento a seus autênticos meios da manifestação e reivindi
cação. 
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Nesse sentido, reconhece-se que a melhoria das condições de saúde da popu
lação depende, em primeiro lugar, da representação dos diferentes setores sociais, 
através de suas organizações próprias, na definição das políticas sociais e, especifica
mente, nos diversos níveis decisórios do Sistema de Saúde; em segundo lugar, 
depende de uma política de desenvolvimento econômico e social que propicie a 
criação de maior número de empregos, melhores condições de trabalho, distribui
ção equitativa de renda nacional e garantia das condições indispensáveis à sobrevi
vência, tais como saneamento básico, habitaçã'o, alimentação e educação. 

3. Quanto aos serviços de saúde propriamente ditos, identificou-se uma 
grande insatisfação por parte da população no que diz respeito à qualidade e quan
tidada oferta, o que pode ser atribuído, entre outros fatores: 

- ao privilegiamento da assistência médico-hospitalar e curativa de alta sofis
ticação, aumentando excessivamente as despesas do setor e diminuindo sua eficiência 
em termos de cobertura, além de estimular, em empresas lucrativas, atos médicos 
desnecessários; 

- à redução ao mínimo dos gastos em saúde pública e em serviços básicos de 
saúde e saneamento; 

- à exploração sem limite das várias categorias de profissionais de saúde os 
quais, pela tensão e fadiga a que estão submetidos em jornadas intensas e extensas 
de trabalho, além dos baixos níveis de remuneração, acabam prestando uma 
assistência de má qualidade; 

- ao desvirtuamento na formação dos recursos humanos, pela ênfase nas espe
cialidades e falta de visão sobre as necessidades reais dos usuários. 

À luz dessas considerações, foram apresentadas as seguintes propostas: 

A - Ao nível da organização dos serviços de saúde: 

Instituir um Sistema de Saúde, integrando todos os serviços oficiais nos 
níveis da administração federal, estadual e municipal, cuja tarefa seria planificar e 
implantar uma política nacional de saúde, com poder normativo inclusive sobre o 
setor privado e empresarial; 

- reorientar a alocação dos recursos, através da redefinição da política de 
assistência médica, dirigindo maior soma de recursos para a expansão da rede básica 
de saúde; 

- fortalecer os serviços próprios, assumindo o setor privado e empresarial, 
progressivamente, um caráter supletivo; 

- instituir, progressivamente, uma rede nacional de ambulatórios e postos 
de saúde estatais voltados para a aplicação de medidas preventivas, articuladas com 
assistência médica primária, de casos de emergência e de acidentes de trabalho; 

- atender, em todas as ações de saúde, aos princípios de descentralização e 
regionalização, de fomia a respeitar as especificidades das populações das diferentes 
áreas do País, atuando integradamente com os governos estaduais e municipais; 

- instituir mecanismos através dos quais se opere um efetivo controle do 
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sistema de saúde pela população, através de seus partidários, associação de bairros, 
e entidades ligadas ao setor Saúde, assentando-se, basicamente, nas unidades descen
tralizadas. 

A adoção concreta, na prática, do modelo de atenção primária de saúde é a 
medica sintetizadora não só de ações de saúde às pessoas como também ao meio 
ambiente. Na medida que os seus pdncípios orientam para o desenvolvimento 
de tecnologias simples, eficazes e de baixo custo, seja na organização dos serviços de 
saúde, seja na formação e aprovação de recursos humanos, o_u nas ações básicas de 
saneamento, é evidente sua adequação às condições concretas de vida e de saúde d::i 
imensa maioria da população. 

B - Quanto à questão dos recursos humanos, considerou-se que seu 
desenvolvimento na área de saúde é, primariamente, uma função complementar, ins
trumental, para a prestação dos serviços e, por fün, para o atendimento das necessi
dades de saúde da população. É parte inseparável da Política de Desenvolvimento, 
em sua dimensão substantiva a social - e se vincula às políticas de Saúde, Educa
ção, Emprego e Salário. Pode e deve, simultaneamente, constituir instrumento 
de promoção social e deve ser também uma proposta de crítica e de mudança dos 
serviços, para adequá-los a seus objetivos últimos. 

C - Com relação ao financiamento do setor, recomenda-se a implantação 
de um fundo único de saúde. Deve ser promovido através de uma maior participa
ção proporcional nos orçamentos federal, estaduais e municipais, evitando-se quais
quer medidas que impliquem sobretaxa à contribuição já prestada pelos traba
lhadores. 

Enquanto se mantenha necessária a contratação de serviços ao setor privado, 
recomenda-se o seguinte: 

- Os serviços contratados com o setor privado devem ser remunerados atra
vés de mecanismos que não estimulem a multiplicação de atos médicos desnecessá
rios, pelo que se propõe a suspensão imediata dos convênios e contratos de paga
mento por unidades de serviços, substituindo-os por subsídios globais; 

- no caso de convênios com as cooperativas médicas e as empresas de 
medicina de grupo, em função das severas distorções constatadas nessa área, pro
põe-se que os sindicatos representativos de cada categoria profissional atingida 
passem a controlar a contratação e execução de tais convênios. 

D - Deve ser definida uma política de produção e distribuição de medica
mentos e equipamentos médicos, orientada da dependência do capital estrangeiro, 
através de: 

- Maior participação estatal na pesquisa, formação de pesquisadores e 
desenvolvimento de tecnologia nacional dirigida à produção de matérias-primas fun
damentais à industrialização de medicamentos essenciais, de modo similar ao que 
originalmente propunha o próprio projeto da Central de Medicamentos; 

- controle de remessas de lucros para o exterior; 
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- controle efetivo da qualidade e da quantidade dos medicamentos comer
cializados; 

- importação apenas daqueles equipamentos e farmacos que tenham tido 
sua eficácia comprovada através da utilização por um período mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

4. Com base neste conjunto de proposições, os participantes do Simpósio 
manifestaram seu desejo de que se realize um debate democrático, o mais amplo e 
fértil possível, com todas as entidades e instituições interessadas na solução da crise 
atual do setor Saúde; - debate que aprofunde os pontos e indicações de uma plata
forma de reivindicações que agrupe e mobilize os profissionais de saúde e todos os 
cidadãos a favor de políticas sociais e, particularmente, de saúde, autenticamente 
democratizadas. 
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PARTICIPANTES DO I SIMPóSIO SOBRE POLI'rICA NACIONAL DE SAÚDE 

ACRE 

ARMANDO SALVATIERRA BARROSO
Dept? Saúde Pública/ Acre - Diretor 

FELIX BESTENE NETO - Deputado Esta
dual 

LAERTE CARLOS MONTEIRO MAugs 
Diretor de Hospital 

REGINILA MARIA GEBER MARTINS -
Téc. Planejamento/Sec. Saúde - Acre 

SERGIO ARMANDO DOS SANTOS LOBO 
- Téc. Planejamento/Sec. Saúde - :A.cre 

AMAZONAS 

HUMBERTO MICHILES - Deputado Esta
dual 

LUIZ CARLOS DE AVELINO - Médico 

BAHIA 

ADEMÁRIO GALVÃO SPINOLA - UFBa 
- Dept? Medicina Preventiva - Prof. 
Ass. 

CLOVES FIGUEIREDO SOUZA - Analista 
DELVAIR DE BRITO ALVES - INAMPS e 

UFBa - Enfermeira e Professora 
EDELITA COELHO DE ARAÚJO - Enfer

meira/Chefe Seção P. Externos - H. Ana 
Nery 

EDSON DA SILVA TELES - Médico e Pro-
fessor/UFBa 

EIBERT MOREIRA - Professor 
ERALDO DIAS MOURA COSTA - Médico 
HELONIZA OLIVEIRA GONÇALVES 

COSTA - Enfermeira do INAMPS 
IRAÍDES TEIXEIRA DE CARVALHO AN

DRADE - Diretora de Hospital 
JORGE V ALENTE FILHO - Médico 
JOSg ALBERTO HERMÔGENES DE SOU

ZA - Sanitarista 
LUIZ BOANERGES LIMA FORTUNATO 

PEREIRA - Pres. Assoe. Méd. de lta
buna 

LUÍS CARLOS AUSTREGgSILO BARBO
SA - Ass. Planej. Sec. Saúde/BA 

LUIZ UMBERTO FERRAZ PINHEIRO -
Prof. Assist. Faculdade Medicina/UFBa 

MANOEL TOMAZ V ARGAS LEAL - Se
cretário de Saúde de Camaçari 

MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA 
- Coord. Regional de Educação/Cara
velas/BA 

MARIA DO CARMO TAMBONE - Enfer
meira/FUSEB 

MARIA TEREZINHA DO AMARAL MO
REIRA - Professora 

NAIR FABIO DA SILVA - Enfermeira/ 
Hosp. Ana Nery 

NIV ANDIO RIBEIRO DE MA TOS - Mé
dico Sanitarista 

NORMA LUCIA REIS SOUZA - Profes
sora 

ROSEANNE PORTO DANTAS - Estu
dante de Nutrição 

SEBASTIÃO ANTONIO LOUREIRO DE 
SOUZA E SILVA - Prof. Med. Prev. 
UFBa 

VITAL SAMPAIO NETO - Coordenador 
de Saúde Pública de Camaçari/BA 

CEARÁ 

ALDAIZA MARCOS RIBEIRO - Médico 
CARLOS FELIPE ALMEIDA D'OLIVEIRA 

- Médico 
GLÓRIA JEAN FERNANDES MONTEIRO 

- Estudante (Saneamento) 
HELENA SILVIA FEITOSA DE ALEN

CAR - Estudante do Curso de Saúde 
Pública/Saneamento da UNIFOR 

HUMBERTO MACÁRIO DE BRITO - Se
cretário de Saúde do Ceará 

Josg AIRES DE CASTRO - Médico 
MANOEL NÚBIO PORTO JÚNIOR - Estu

dante de Saúde Pública/Saneamento da 
UNIFOR 
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MARIA DALVA SANTOS ALVES - Mem
bro da Comissão de Educação da Asso
ciação Brasileira de Enfermagem 

MARIA DAS GRAÇAS ANASTÁCIO AL
VES - Assistente Social 

MARIA LÚCIA DE FREITAS OLIVEIRA 
- Estudante de Saneamento Ambiental 

MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO -
Secretária da Associação Brasileira de 
Enfermagem 

PEDRO JORGE GOES FERREIRA DE 
ARRUDA - Estudante do Curso de 
Saúde Pública/Saneamento da UNIFOR 

TARCfSIO MAGALHÃES BENEVIDES -
1? Sindicato dos Médicos do Ceará 

TEREZINHA NEUMA DE OLIVEIRA -
Assistente Social 

DISTRITO FEDERAL 

ANIBAL BONIFÁCIO DA COSTA - Coor
denador Regional - INAMPS 

ABEGUAR HERDY DE OLIVEIRA - Bio
químico - Chefe Lab. Análise FHDF 

ADAIL BENEVIDES Médica - Assoe. 
Psiquiátrica de Brasília 

ADEMYR RODRIGUES DA SILVEIRA -
Diretor da DNDS/SNPES/MS 

AFONSO DA ROCHA CAMPOS - Médico 
- Secretário da AMB 

AGEU MEDEIROS - Enfermeiro 
AGENOR DE MELLO. - Médico da DNDS/ 

SNPES/ME 
AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIE

RA - Diretora do Dep. Rec. Hum. 
- SUDECO 

ALBERTO PELLEGRINI FILHO - Médico 
ALCEU ALVES PEIXOTO FILHO - Estu

dante de Medicina/UnB 
ALCINDA MARIA MACHADO GODO! -

Estudante de Medicina/UnB 
ALDENIA TELES M!LFONI - Psicóloga 
ALICE COSTA CANTUÁRIA - Assistente 

Social 
ALU(ZIO DAVIS NETO - Estudante de 

Sociologia 
AMÁLIA HELENA PORTELLA - Farma

cêutica 
AMADEU SERGIO BANDIERI - Supervi

sor do Programa de Saúde - CODEV ASF 
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ANA MARIA COSTA - Médica Sanitarista/ 
MS 

ANA MARIA MARTINS CORAGEM -
Dentista 

ANA MARIA SILVA DE FREITAS - Auxi
liar de Enfermagem 

ANA VIRGINIA DUARTE DE SANT'ANA 
- Farmacêutica-Bioquímica 

ANA ROSA DE CARVALHO MELO - As
sistente Social 

ANADALIA ALVES FREITAS AMORIM -
Enfermeira da DNDS/MS 

ANDRE LUIZ PIRES COSTA - Professor 
ÂNGELA LOBATO - Médica 
ÂNGELA MARIA FERREIRA DE FARIA 

- Estudante de Nutrição 
ANÍS!O PIRES DE FREITAS - Presidente 

da Assoe. Médica de Brasília 
ANTONIA LICA SARAIVA MOTA - En

carregada de Análise/Ch. Regional S. 
Soe. 

ANTÔNIA XAVIER DA SILVA - Presi
dente da ABEn. 

ANTONIO AUGUSTO FONSECA GARCIA 
- Estudante de Nutrição 

ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA - Técni
co de Enfermagem 

ANTONIO GOMES - Deputado 
ANTÔNIO JOSE DE SOUZA MACHADO -

Diretor da Fundação Oswaldo Cruz 
ANTONIO MARCIO LISBOA - Médico 

Pediatra 
ANTONIO MONTEIRO - Médico Sani

tarista 
ARTHUR AFONSO HERDY DE OLIVEI

RA - Jornalista 
ARTUR JOSE CARVALHO - Estudante 

de Nutrição 

AUZENDIA PEREIRA MORAES - Asses
sora Auxiliar/SES 

BENEDITA CRUZ MAIA - Enfermeira 
BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA -

Enfermeira 
BENEDITO ELIAS WAQUlM - Odontó

logo/MS 
BENEDITO TORRES - Estudante de Ad

ministração 
BRENDA TEREZA PORTO DE MATOS 

CAIXETA - Engenharia Civil 



BRANCOLINA FERREIRA - Técnica de 
Planejamento e Pesquisa/SEPLAN 

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MAGA
LHÃES - Cirurgião-Dentista 

CARLOS ALBERTO BOTELHO XAVIER 
- Estudante de Psicologia 

CARLOS ALBERTO FARIA TAVARES 
DE MELO Médico 

CARLOS ALBERTO FREIRE - Farma
cêutico-Bioquímico 

CARLOS HUMBERTO.CAPARELLI - Ci
rurgião-Dentista /,/ 

CARLOS ROSA - Médico/DNDS/SNPES/ 
MS 

CARLOS SARAIVA E SARAIVA - Médico 
- Pres. Sind. Médicos do DF 

CARMEM DUARTE - Assistente Social -
CEME 

CARLOS EDUARDO FELIX COSTA -
Estudante de Com. Social 

CARMEN LÚCIA SOARES DE AZEVEDO 
- Estudante de Nutrição 

CARMEM MARIKO SHIMADA - Estudan
te de Nutrição 

CÉLIA REGINA SCHERDIEN - Assessora 
de Com. Social/CEME 

CELSO A. SALIM - Sociólogo 
CELSO MÁRIO DE ARAÚJO PUGLIESE 

- Diretor da Div. Nac. de Epidemiologia 
CELSO ROBERTO ALVES DIAS - Den

tista 
CERES DORNELES CONCEIÇÃO - Asses

sora da CORSAM/MS 
CÉSAR ANTONIO BIGARELLA - Militar 
CfCERO ADOLPHO DA SILVA - Assessor 

/MEC 
CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA -

Economista 
CLAUDIO DELANO TEIXEIRA NERY -

Médico 
CLEI JESUS PEREIRA - Auxiliar de En

fermagem 
CLODIS MARIA TA V ARES - Enfermeira 

/PIASS/MS 
CLOVIS MASSAÚD BARROS DA SILVEI

RA - Professor 
CONSUELO MATOSINHOS MAGALHÃES 

- Técnico Legislativo 
CORINA DESIRÉE DA COSTA BRAGA

Farmacêutica 

DAGOBERTO JÁCOMO MANZAN -
Assessor de Saúde/CD 

DAIZÊ PINHO VECHI - Chefe de Serviço 
DEA MARIA G. F. LIMA - Acadêmico de 

Medicina 
DENISE CARNEIRO DE CARVALHO -

Estagiária/MEC 
EDITH ELIZABETH BUSCHE - Agente 

Administrativo 
EDILBERTO ALENCAR VIEIRA - Enfer

meiro-Coren/DF 
EDIMILDA BISPO DUSTIA - Nutricionis

ta e professora 
EDUARDO ANTONIO ASSUNÇÃO FEI

TOSA - Cirurgião-Dentista 
EDY ELLY BENDER KOHNERT SEI

DLER - Farmacêutica-Bioquímica 
ELIANA PEREIRA GARCIA LEÃO - Es

tudante 
ELIANE LEAL DA SILVA - Sanitarista 
EMY REZENDE E SILVA CAMPOS -

Médico 
ELIEZER ALCÂNTARA BEZERRA -

Economista 
ELINA BORTOT - Nutricionista 
ELISABETH MARIA DO CARMO - Assis

tente Social 
ELISABETE PALMA TEIXEIRA - Biblio

tecária 
ELISABETH SANTA ANNA MELLO- As

sessor/MP AS/F AS 
ELMIRO JERÔNIMO BRAZ - Estudante 
ELZA DE QUEIROZ HOMEM - Agente 

Administrativo 
ENEIDA FONTES MANZAN - Pediatra 
ENRIQUE RIVERO ORTIZ - Diretor da 

Div. Saúde/CORSUL/MS 
EUNICE SILVEIRA PELLEGRINI - Asses

sora Técnica do DAE/MEC 
EVANICE RATHGE RANGEL - FAS/ 

DNDS/SNPES/M. Saúde 
EWANDRO MAGALHÃES - Técnico Le

gislativo 
FÁTIMA XAVIER - Assistente 
FELIZARDO CARDOSO DA SILVA NETO 

- Professor Universitário 
FIDÁLIA VASCONCELOS DE LIMA - En

fermeira 
FIRMINA NETA RODRIGUES DE QUEI

ROZ - Enfermeira 
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FLÁVIO TOMAZ PEREIRA LOPES - Es
tudante 

FRANCIDALVA RODRIGUES BARROS 
DE SOUZA - Bibliotecária 

FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA - En
fermeira 

FRANCISCO ÁL V ARO BARBOSA COSTA 
- Diretor Hospital RegionaI/GAMA/DF 

FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR MORAIS 
- Médico Sanitarista 

FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LA
CERDA FILHO - Médico 

FRANCISCO CESAR PIERRE BARRETO 
LIMA - Estudante 

FRANCISCO CRUZ BARBOSA LOPES -
Assessor Técnico do MEC 

FRANCISCO C. ZUCCOLI - Estudante 
FRANCISCO LEONARDO DE ALMEIDA 

- Diretor do Inst. Saúde do DF 
FRANCISCO ROLLEMBERG Deputado 

Federal e Médico 
FRANCISCO SALATIEL DE ALENCAR 

BARBOSA - Assessor Técnico do CFE 
FRANZ RULLI COSTA - Médico 
FREUD REYS - Assessor de Assuntos Par

lamentares - MP AS 
GABLA MARIA ATEM MARTINS - Estu

dante 
GENILSA CASSIMIRO LOURENÇO - Es

tudante 
GERALDO RODRIGUES GUIMARÃES -

Secretário Reg. Planejamen,to/INAMPS 
GERMANO GALLER - Arquiteto/MS/ 

SNPES/DIPLAN 
GERMANO LUIS DELGADO DE V AS

CONCELOS - Enfermeiro 
GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES 

FILHO - Assessor Dept? Fisc. Saúde/ 
SES/DF 

GLACY MARTINS DA SILVA Nutri-
cionista 

GUSTAVO AUGUSTO A. RIBEIRO -
Médico 

GUSTAVO DERMEVAL DA FONSECA 
- Cirurgião-Dentista 

HEGLISSON FERREIRA MACHADO 
NEWTON - Médico Coord. Adm. Mé
dica/INAMPS 

HEITOR VASCONCELOS PASSOS - Mé
dico 
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HELIO MARQUES LOBO PONTE - Mé
dico 

HELOISA HELENA M. CORAGEM Téc-
nico Legislativo 

HELOISA MARGARIDA DE MOURA 
SOUZA - Assessor Técnico/MEC 

HENRIQUE NOGALES VASCONCELOS -
Estudante 

HERCULES SIDNEI PIRES LIBERAL -
Tesoureiro - AMB 

HOECK AUREO SOUZA MIRANDA - Di
retor Div. Bromatologia e Química/DF 

IARILMA DE OLIVEIRA - Funcionário 
Público 

IDÊ IDALINA PARRA MARIA - Soció
loga e Antropóloga 

IEDA DE MELO MARTINS - Psicóloga 
ILZA DO NASCIMENTO LEITE - Coord. 

Programa Integrado de Saúde Escolar da 
Fundação Educacional do DF 

INÊS MARIA CARVALHO SILVA - Asses
sora/MEC 

IOLANDA LEITE - Enfermeira Div. 
Saúde/DGPC/FUNAI 

IRAN MAIA JÚNIOR - Médico 
!SAIAS PAIM - Psiquiatra da SNEPES/MS 
ISABEL DOS SANTOS - Chefe do Serv. 

Avaliação de Normas da DFS/DF 
!SAIAS PEREIRA DA SILVA NETO - Mé

dico 
IV ANDIRA ARAGÃO GUERRA - Estu

dante 
IVONETTE SANTIAGO DE ALMEIDA -

Médica 

IZALTINO GARAY VASQUEZ - Médico
Veterinário 

JACIRA BARBOSA PEREIRA - Farma
cêutica, Bioquímica e Bromatologista 

JACKSON BARRETO DE LIMA - Depu
tado Federal 

JACKSON SEMERENE COSTA - Médico 
JAIRO SERGIO DE FREITAS - Funcio

nário Público 
JANE MAIR SILVA FERNANDES DE 

SOUSA - Assistente Parlamentar 
JANICE KASSAR DO VALLE - Estu

dante de Medicina 
JOANA DARC MACHADO CERQUEIRA 

- Socióloga e Pesquisadora 



JOÃO DUTRA DE ARAÚJO - Estudante 
de Direito 

JOÃO THEODORO DE SALLES ABREU 
- Assistente Social 

JOEL NUNES DE MENEZES - Laborato
rista 

JOFRAN FREJAT - Secretário de Saúde 
doDF 

JOIA MARTHA ALVES DA SILVA - Es
tudante de Direito 

JORGE HENRIQUE DA COSTA PINHEI
RO - Enfermeiro 

JORGE RAIMUNDO GOMES DA SILVA 
- Secretário Parlarnen tar 

JOS:E'. ALFREDO GUIMARÃES - Médico 
Sanitarista 

JOSÉ AGENOR ALVARES DA SILVA -
Consultor Especialista/PIASS/MS 

JOS:E'. APARECIDO NUNES PIRES - Estu
dante de Nutrição 

JOSÉ CARLOS OITICICA BANDEIRA -
Tec. Cons. Desenvolvimento Social 

JOSÉ CARLOS PEREIRA - Estudante de 
Economia 

JOSÉ CARLOS DA HORA ANJOS - Estu
dante de Direito 

JOSÉ DUARTE DE ARAÚJO - Coord. 
Ciências da Saúde do CNPq 

JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA - Estudante 
de Direito 

JOSÉ LEITE SARAIVA - Assessor do 
Min. Prev. Ass. Social 

JOSÉ LUÍS ROSAS LEITÃO CONCEIÇÃO 
SILVA - Assessor Técnico do INAN/MS 

JOSÉ MARIA DE ANDRADE CÓRDOVA 
- Técnico Legislativo 

JOSÉ NEWTON NOGUEIRA CADEMAR
TORI - Delegado da Assoe. Nac. Em
presas de Transportes Rodoviários de 
Cargas - ANETRC 

JOSÉ NUNES DE CERQUEIRA E SOUZA 
- Assessor do Dept? de Saúde 

JOSf PAULO GONÇALES - Estudante 
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA RIBEIRO 

- Farmacêutico 
JORGE SALIM WAQUIM - Engenheiro 

Agrônomo - Div. Normas Téc./MA 
JOSÉ SÉRGIO DE ALMEIDA FIGUEI

REDO - Assessor Parlamentar 

J OSf DA SILVA GUEDES - Assessor da 
Sec. Saúde do Est. SP 

JOSÉ DE SOUZA NETO - Jornalista 
JOSÉ TA V ARES CARNEIRO NETO -

Médico - Com. Nac. Resid. Médica 
JOSEFA CLAUDICE DOS SANTOS -

Assessor FAS/INAN 
JOSICELLI DE FREITAS - Médico -

Assessor do Min. da Saúde 
JUCIMAR PEREIRA GAMES - Farma

cêutica-bioquímica 
JULIANA DE LACERDA MESSERE - Psi-

cóloga _ 
JULIETA GUEI)ÉS MONTEIRO - Médica 
JURACI BERNA'í\DINO DE ARAÚJO -

Coordenador de Métodos e Proc./DAS 
JUVENAL MARQUES OLIVEIRA NETO 

- Médico Sanitarista 
JUVINO BASÍLIO FILHO - Agente de 

Telecomunicação 
KEDSON PEREIRA . MACEDO - Estu

dante 
KENJIRO NAKATA, - Téc. Planejamento 

Econômico 
LÉA SAYÃO CARVALHO ARAÚJO -

Téc. Legislativo 
LEANDRO AMARAL LOPES - Coord. 

Adjunto do Setor de Saúde/BNDE 
LEDA DEL CARO PAIVA - Professora 

Universitária 
LENITA NICOLETTI - Professora Uni· 

versitária 
LEONILDO A. WINTER - Presidente da 

CEME 
LfDICE MEIRELES PICOLIN - Coorde

nadora Adjunta/CIPAD/FGV 
LILIANA RIBEIRO GIRALDES - Estu· 

dante 
LINDA NEMER - Assessora 
LYDIA DAS DORES MATTA - Enfer· 

meira 
LUCAS MEDEIROS DANTAS - Assessor 

FAS/MS 
LUCIO FLÁVIO MACEDO DE OLIVEIRA 

- Coord. Anál. Organizacional/MP AS 
LUCIANO WAGNER R. REIS - Sanita

rista 
LUIZ ALBERTO LISBOA - Estudante 
LUIZ CARLOS HONORIO MEDEIROS DE 

FIGUEIREDO - Fun. Público 
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LUIZ FELIPE MOREIRA LIMA - Médico 
LUIZ TORREÃO BRAZ - Superintendente 

Regional INAMPS/DF 
LUIZA APARECIDA TEIXEIRA COSTA -

Assessora Rec. Humanos/MEC 
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS -

Bioquímico 
MARCELINO TAVARES DE ARAÚJO -

Assessor Técnico 
MARCELO LUIZ NEVES 
MARC!A FRANCO DINIZ - Estudante 
MARCO ANTONIO VERONESE Tec. 

Educação Programa de Rec. Humanos 
MARCO AURÉLIO BOCACCIO PISCI

TELLI - Médico 
MARCOS EDUARDO DE FREITAS 

BRANDÃO - Estudante 
MARCOS JOSÉ MANDELLI - Assessor 

Técnico do !NAN 
MARGARIDA HELENA ROSA - Bibliote

cáxia/ Assessora 
MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA 

- Enfermeira 
MARIA ALVES DE AMORIM - Enfermei-

ra 
MARIA ÃNGELA CARVALHO LECHUGA 

- Bibliotecária 
MARIA ANGELA SENA GOMES TEIXEI

RA - Tec. Educação Progr. Rec. Hu
manos 

MARIA DA NATIVIDADE DIAS DE 
MOURA - Funcionária Pública 

MARIA DE APARECIDA BATISTA DOS 
SANTOS - Enfermeira 

MARIA APARECIDA BRÁULIO - Asses
sora Legislativa da CD 

MARIA BENEDITA DE FREITAS BRAN
DÃO - Secretária Parlamentar 

MARIA BERNARDET CORDEIRO DE 
PASCHOAL CASTILHO - Enfermeira 

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO BEZER
RA BARBOSA - Jornalista 

MARIA CONSUELO BARBOSA DE FI
GUEIREDO - Chefe Serv. Ed. Saúde 

MARIA CRISTINA CARVALHO MAGA
LHÃES - Estudante de Medicina 

MARIA CRISTINA PENA MONTEIRO -
Assessor Técnico 

MARIA DAL VA PEREIRA DE SOUZA -
Assessora/MEC 
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MARIA EDNA FRIAS XAVIER - Dire
tora da Div. Serv. Gerais/INAMPS 

MARIA ELISA DE ALMEIDA FONSECA 
- Técnica/NS 

MARIA ELISABETH DINIZ BARROS -
Tec. Planejamento e Pesq./SEPLAN 

MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO 
PIRES - Estudante 

MARIA INÊS G. DE OLIVEIRA MÜLER 
- Bibliotecária 

MARIA IRENE MONTEIRO MAGALHÃES 
- Enfermeira 

MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO DOYLE - Mé
dica 

MARIA LUCIA MARTINS PINHA - Pres. 
Cons. Reg. Enfermagem/DF 

MARIA LUIZA ALVES VASCONCELOS -
Médica 

MARIA LUIZA DE BRITO VIDAL - Nu
tricionista 

MARIA LUIZA PEREIRA ANGELIM -
Coord. Progr. Recursos Humanos 

MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 
MENDES - Pesquisadora/MA/CAE 

MARIA MARLENE MA TIAS CALIXTO 
- Psicóloga 

MARIA DO PATROCÍNIO CORREIA -
Enfermeira 

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALBU
QUERQUE MATOS - Estudante de 
Medicina 

MARIA DO SOCORRO CA V ALCANTI -
Assistente Social 

MARIA DO SOCORRO FREITAS NASCI
MENTO VIEIRA - Enfermeira 

MARIA DO SOCORRO SILVA FEITOSA 
- Cirurgiã-Dentista 

MARIA DE SOUSA TEIXEIRA 
MARIA STELLA DO V. B. WINGE -

Assessora 
MARIA ZENAIDE PAIVA GADELHA -

Farmacêutica 
MÁRIO ALVES DA SILVA - Farmacêu

tico 
MARIO LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA -

Estudante 
MARISA PACINI COSTA - Estudante de 

Medicina 
MARIVALDA PORTUGAL DOS SANTOS 

- Nutricionista 



MARLENE NOURA DE MORAES REGO 
- Assistente Técnico Serviço Social 

MARLI IZILDA LOUREIRO - Estudante 
de Medicina 

MARLI MARRONE -- Planejador de Saúde/ 
MINTER 

MARLINA DE SOUSA Psicóloga 
MARLOW KWITKO Secretário de Servi-

ços Médicos do MPAS 
MARTA DE CARVALHO MORENO - En

fermeira Sanitarista 
MARY DA YSE KINZO - Técnica Setor 

Saúde/SUDECO 
MAURÍCIO CARDOSO - Militar, Médico e 

Veterinário 
MAURÍCIO GOMES PEREIRA - Diretor 

Núcleo Planejamento Secr. Saúde/DF 
MA Y WOLF - Educadora Sanitária 
MERCEDES YOKO MORITSUGU - Nutri

ci onis ta/Estudante 
MILEN VIEGAS AMORIM - Médica 
MILTON MARTINS MORAES - Secretário 

de Prev. Social/MPAS 
MILTON VENÂNCIO - Assessor de Recur

sos Humanos 
MIRACY MAGALHÃES DE OLIVEIRA -

Enfermeira/Centro Saúde do B. Brasil 
MIRIAM BRAGA DE SOUZA - Técnico 

Especialista/SEPLAN/SEMOR/MS 
MYRIAM GRAÇA GENEROSO PEREIRA 

- Enfermeira 
MIRIAM SETTE - Assessora, Secretaria Ser

viços M'édicos/MS 
MÓNICA MARIA FACÓ VENTURA - Téc

nica em Administração 
MYOSOTIS KOLESZA HESKETH - Asses

sora, Cons. Desenv. Social 
NELMA HELENA DANTAS DE SALES -

Enfermeira 
NESILDO CESAR DE ALMEIDA CARDO

SO - Estudante 
NILMAR BARROS SAMPAIO - Enfer

meira 
NILZA CARDOSO - Bioquímica 
NIZE DE PAULA BARBOSA - Assessora 

da Presidência do INAN 
NOÊMIA DE FÁTIMA DE LUCENA DOU

RADO MATOS - Psicóloga 
NYDIA BARBOZA CHAVES - Socióloga 
OLGA AMARAL - Farmacêutica 

OLYMPIO BANDEIRA DA SILVA CAS.. 
CAES - Assessor Parlamentar MS 

ONY DE SOUZA LEÃO MACHADO - Téc
nica do Cons. Desenvolv. Social 

OSDYR BRASILEIRO MATOS - Cirurgião 
Dentista e Sanitarista 

OCTÁVIO MENDES DE OLIVEIRA - As
sessor do Ministro da Saúde 

OTILIA MARIA TEÓFILO - Médica Resi
dente 

PAOLO ORLANDO PIACESI - Assessor 
Jurídico e Farmacêutico 

PAULO ALVES DA .SILVA - Assesor do 
MPAS 

PAULO BENEDITO NOGUEIRA - Far
macêutico 

PAULO ROBERTO MOREIRA - Médico 
Sanitarista 

l'ECRO LUIZ TAUIL - Divisão Saúde/MS 
RAIMUNDO TELES PONTES - Chefe 

Serviço Acomp. e Avaliação MS 
REGINA CfLI NOGUEIRA - Assessora 

Técnica do MEC 
REGINA OLIMPIA FIGUEIRA DE BESSA 

- Enfermeira 

RENATO ANTONIO MAIA - Serv. Instru
ção Processual/Dept? Fisc. Saúde 

RICARDO FREITAS SCOTTI - Consultor 
do PIASS/MS 

RICARDO GONÇALVES ANGELIM - Su
perintendente Administrativo 

RICARDO MARINHO BANDEIRA DE ME
LO - Estudante de Direito 

RILDfE DE MOURA MAINART - Assis
tente Social 

RITA DE CÃSSIA RAMOS MACIEL -
Economista 

ROBERTO COSTA PINHO Diretor Assis
tente 

ROBERTO DOGLIA AZAMBUJA - Médi
co e Diretor do Dept? Rec. Méd. Assist. 
FHDF 

ROBERTO PASSOS NOGUEIRA - Plane
jador de Saúde/MINTER 

ROBERTO SAMPAIO XAVIER DE OLI-
VEIRA - Estudante de Nutrição 

ROBERTO SOUZA LIMA - Médico 
ROMERO BEZERRA BARBOSA - Médico 
ROMEU JOSf DE ARAÚJO - Estudante 

de Administração e Funcionário 
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ROSA ANGBLICA BERGER V ARGAS 
CARNIDE - Técnico Legislativo 

ROSA MARIA SALES DE MELO SOARES 
- Técnico de Planejamento e Planej. 
IPEA 

ROMUALDO SILVEIRA FILHO - Médico 
ROSA PAVONE PIMONT - Diretora Nac. 

Ed. e Saúde/SNABES 
ROSALINA PEREIRA - Assistente Social 
ROSANA ROMBEWSO SA Y AGO SOARES 

- Enfermeira 

RUBIM NESTOR BENDER - Diretor de 
Laboratório/Ceilândia/DF 

RUTE RIBEIRO DA SILVA - Farmacêuti
ca/Bioquímica 

SELMA BELTRÃO GOMES DE SOUZA 
Chefe Reg. Serv. Social/INAMPS 

S:f'.RGIO FRANCISCO PIOLA - Téc. Setor 
Saúde/CNRH/IPEA 

S:f'.RGIO PEREIRA - Cirurgião-Dentista/ 
Coord. PISE/FHDF 

SIEGFRIED LOURIV AL KOHNERT SEI
DLER - Dir. Adm. Lab. Brasiliense 

SILIO RODRIGUES DOS SANTOS - La
boratorista 

SOLON MAGALHÃES VIANNA Técnico 
de Planejamento e Pesquisa 

STELA MARIA LEAL PINTO DANTAS -
Assessora do Ministro da Saúde 

STELA MARIS MURTA - Assessora Legis
lativa 

SUEL Y GOMES SAMPAIO - Assessora 
Técnica/CD 

T ARCÍSIO DE ALMEIDA PIMENTEL -
Médico Psiquiatra 

TELMA MARCIA MARQUES GAMELEI
RA - Cirurgiã-Dentista 

THEREZINHA ALBERTINA L YRIO DO 
PATROCINIO - Diretora do Dep. Mat. 
e Serviços Gerais/INAMPS 

TEREZINHA BEZERRA FURTADO -
Nutricionista 

TEREZINHA MARIA INHAN - Ch. Insp. 
Saúde do Dept~ Fisc. Saúde/SES/DF 

THALES WEBER GARCIA - Médico 
Psiquiatra/FHDF 

THILDA VILLELA - Advogada 
TYLDE ANDRADE RANGEL DE FREI

TAS - Educadora de Saúde Pública 
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UBIRAT AN OUVINHA PERES - Médico 
V ALMIRA FARIAS PEREIRA - Assistente 

Social 
V ALQUIRIA RODRIGUES TORRES - As

sistente Social 
V ANIDE DO NASCIMENTO RIVERO -

Enfermeira 
V ANUSIA DE ABREU BERNARDO -

Enfermeira - Ch. Policlínica do CBDF 
VERÓNICA MAIA E SOUZA - Acadêmica 

de Psicologia 
VITORINO JUVÊNCIO DE ANDRADE -

Professor/FEDF 
VITALINA DO NASCIMENTO MACHADO 

NEWTON - Enfermeira 
VITOR GOMES PINTO - Técnico de Plane

jamento/IPEA/SEPLAN 
VOLNEI GARRAFA - Professor Universi

tário 
WALDIR BARNAB:f'. DA SILVA - Diretor 

Dept? Fisc. Saúde/SES/DF 
WALTER ROBERTO FREITAS MARTINS 

- Assistente Legislativo 
WANDERLEI ANTONIO PIGNATI - Mé

dico Sanitarista/MS 
Y ARA MARIA RODRIGUES MACHADO 

- Assessora SG/MS 
YOLANDA HELOÍSA DE SOUZA - Asses

sora Técnica/MS 
ZORAIDE DE SOUZA - Assistente Social 
ZULEIMA DA SILVEIRA FIDALGO - Ad

vogada/TI /D F 

ESPIRITO SANTO 

ARABELO DO ROSÁRIO - Deputado Es
tadual 

DARCI CASTELO MENDONÇA - Secreta
ria Municipal de Saúde de Vitória 

ELIZABETH SANTOS MADEIRA - Médi
ca Sanitarista 

GERALDO CORRÊA QUEIROZ - Médico 
Sanitarista 

GERALDO FERNANDES PIONATON -
Delegado Representante do Sindicato 
dos Médicos do Espírito Santo 

MÁRIO VELLO SILVARES JUNIOR -
Médico - Representante da AMES 

ROSAURA BANDEIRA BEATO - Médica 
- Professora Universitárii> 



GOIÁS 

JALDO DE SOUZA SANTOS - Presidente 
do Conselho de Farmácia de Goiás 

JOAQUIM CELSO DE GODOY Cirurgião
Dentista 

LAÉRCIO LUIZ DE ABREU - Professor de 
Medicina Preventiva da UFGO 

NEIL TON ARAÚJO DE OLIVEIRA - Mé
dico - Diretor do Departamento Técni
do OSEGO 

ROBERTO RUHMAN DAHER - Diretor 
do Instituto de Patologia Tropical -
UFGO 

WILSON JOSÉ FERREIRA - Cirurgião
Dentista 

MARANHÃO 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO 
- Médico e Deputado Estadual 

LUCAS EVANGELHISTA BALDEZ FI
LHO - Coordenador de Tecnologia e 
Meio Ambiente - Secretaria do Meio 
Ambiente 

MANOEL SEBASTIÃO PINHEIRO - Mé
dico e Deputado Estadual 

MATO GROSSO 

AUGUSTO CÉSAR RÉGIS DE OLIVEIRA 
- Secretário Municipal de Saúde 

ENELINDA MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS SCALA - Professora Assisten
te da Universidade Federal de Mato 
Grosso 

MATO GROSSO DO SUL 

NESTOR MUZZI FERREIRA FILHO -
Médico 

MINAS GERAIS 

AGOSTINHO PATRUS - Presidente da As
sociação Médica de Minas Gerais 

ANDRÉ LUIZ DUMONT FLECllA - Su
pervisor Técnico/Pesquisa em Saúde 

ANTÔNIO FERNANDO DIAS DA SILVA 
- Médico - Presidente do Sindicato dos 
Médicos de Belo Horizonte 

AUGUSTO CAETANO ROCHA - Presiden
te do Conselho Regional de Odontologia 
de Minas Gerais 

CREUZE PEREIRA SANTOS - Presidente 
da Associação Brasileira de Odontologia 
Social - Uberlândia 

DORA BEATRIZ BARRANCOS - Técnica 
em Planejamento de Recursos Humanos 

EDUARDO VIEIRA MARTINS - Superin
tendente Adjunto de Saúde da SES-MG 

EDWILSON JORGE DA SILVA COSTA -
Médico 

ELENA MARIA LENES DA SILVA - As
sistente Social 

ELIANA SOUZA DA SILVA Enfermeira 
- Supervisora da Unidade Saúde/Pro
grama Materno-Infantil 

ELIANE GROSSI MARTINS DE CARV A
LHO - Coordenador de Doenças Trans
missíveis - Faculdade de Medicina de 
Barbacena 

ENEIDA MARIA VILELA LAMOUNIER -
Assessora do Secretário de Estado da 
Saúde de Minas Gerais 

EUDES DE CAMPOS - Chefe do Serviço 
Administração - IPSEMG 

FLÁVIO A. DE ANDRADE GOULART -
Médico - Professor da Universidade 
Federal de Uberlândia 

FLÁVIO JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA 
- Docente no Departamento de Odon
tologia da UCMG - Belo Horizonte 

FLÁVIO MARCOS DE ALMEIDA - Es
tudante de Odontologia 

GLADIS FERREIRA DA SILVA - Técnico 
em Planejamento - Secretaria de Estado 
da Saúde - MG 

HELENA MARIA DE CASTRO - Supervi
são Técnica - Sociologia 

HELOÍSA FURTADO DE ANDRADE -
Estudante da Faculdade de Medicina 
UFMG 

JOÃO BATISTA GOMES SOARES Mé-
dico - Ativista Sindical 

JOSÉ MARIA BORGES - Médico 
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JOSÉ MARIA DE SOUZA SOARES - As
sessoria de Saúde 

JOSÉ RIBEIRO DE PAIVA FILHO - Prof. 
Adjunto do DMPS - UFMG e Superin
tendente da FHEMIG 

LYGIA OLIVEIRA VIVIAN - Professor 
Adjunto da Universidade Federal de 
Viçosa 

LUCÍLIO OSCAR DIAS VIEIRA - Diretor 
de Hospitais Reunidos de Belo Horizonte 

MARCELO TORRES TEIXEIRA LEITE -
Estudante da Faculdade de Medicina da 
UFMG 

MARCO ANTÔNIO MARTINS DE CAR
VALHO - Diretor do Centrn Regional 
de Saúde de Barbacena 

MARCOS AZEREDO FURQUIM WER
NECK - Professor de Odontologia So
cial e Preventiva da UCMG 

MARIA EUGÊNIA ALVAREZ LEITE -
Estudante de Odontologia da UFMG 

MARIA DE FÁTIMA FASSY - Técnico em 
Plenajemtno/Saúde Pública 

MARIA DE FÁTIMA HERDY DE OLIVEI
RA - Professora - Pesquisa - Biologia 

MARIA DAS GRAÇAS FIALHO CAMPOS 
- Chefe da Seção Unidades Sanitá
rias/Des. Recursos Humanos - Belo Ho
rizonte 

MARIA HELENA JUNQUEIRA DE CAS
TRO - Técnica em Assuntos Educacio
nais - Universidade Federal de Minas 
Gerais 

MARIA IGNES ANDRADE RAMALHO 
PINTO - Técnico em Planejamento -
Secretaria de Estado de Saúde - MG 

MARIA DE LOURDES FERREIRA GAR
CIA - Professora Adjunta da Universi
dade Federal de Viçosa 

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FON
SECA - Estudante de Odontologia 

MARILENE PINHEIRO EUCL YDES - Pro
fessora do Departamento de Nutrição -
Universidade de Viçosa 

MARILIA DE CASTRO NORONHA - Pro
fessora Assistente da Área de Saúde da 
UFMG 

OSMAR ALVARENGA - Supervisor da Se-
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cretaria de Estado da Saúde de Minas 
Gerais 

REGINA CÂNDIDA DE CARVALHO PE
TROCELLO - Enfermeira - Estudante 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 

RENA TO CÉSAR FERRERA - Profes
sor de Odontologia Social e Preventiva 
da UCMG 

s·EBASTIÃO MAURÍCIO CARVALHO -
Diretor de Hospitais Reunidos de Belo 
Horizonte 

SÉRGIO BEVILACQUA PROCÓPIO - Ge
rente Operacional das Minas Oínicas 

TEREZINHA BORGES - Assessora Técnica 
em Saúde - EMATER-MG 

VIRGILIO BAIÃO CARNEIRO - Assessor 
de Planejamento 

PARÁ 

AMÉRICO BRASIL - Deputado Estadual 
HILDEBERG BELO RODRIGUES - Coor

denador da Ass. Téc./Sec. Saúde 
IDA OSSAMI COUTO - Assistente Social/ 

/Coord. Treinamento Hosp. Barros Bar
reto de Ensino e Pesquisa 

JOSÉ NASCIMENTO BRÍCIO - Advogado 
LUIZ EDUARDO SOARES CARNEIRO -

Assessor de Gab./Sec. Saúde 
MARIA DO CÉU ARAÚJO - Assistente 

Social/Coord. Progr. Méd. Soc./INAMPS 
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA CRISTINO 

- Chefe Pagadoria Hosp. Barros Barreto 
MIRIAM FERNANDES BRICIO - Assis

tente Social 
NICOLAY SARATY - Deputado Estadual/ 

/Pres. Comissão de Saúde Assemb. Leg. 

PARAIBA 

EDSON PETRUCCI - Médico 
JACINTA DE FÁTIMA SENA DA SILVA 

- Enfermeira Sanitarista 
JOÃO RIBEIRO 
NORBERTO DE CASTRO NOGUEIRA 

FILHO - Diretor do Centro de Ciên
cias da Saúde da Paraíba 



PARANÁ 

AGAJAN ANTÔNIO DER BEDROSSIAN 
- Diretor-Superintendente do Instituto 
de Previdência Municipal 

ARMANDO RAGGIO - Diretor de Saúde 
da Pref. Municipal de Curitiba 

FERNANDO LOPES MARTINS - Mé
dico, Assessor do Dep. Médico do IPMC 

HAROLDO FERREIRA - Médico 
ITAGIBA GERALDO MORETTI Profes-

sor de Parasitologia e Pesquisador 
LUIZ FERNANDO NICZ - Dll:etor do Ser

viço de Saúde/Usina Hidroelétrica do 
Salto Santiago 

MIGUAL AFONSO VARGAS - Professor 
de Bioquímica 

WALFRIDO MEIRELES LEAL - Médico 
e Diretor da Paraná Ciínicas 

WALTER ALBERTO .fCOITS - Médico 

PERNAMBUCO 

ABELARDO RIBEIRO DE GODOY -
Deputado Estadual 

AGUINALDO CARDOZO DA COSTA -
Médico de Saúde Pública 

ALCIR MARREIROS TEIXEIRA - Depu
tado Estadual 

ALUISIO DE SOUSA LIMA - Advogado 
ANTÔNIO CARLOS GOMES DO ESPIRI

TO SANTO - Professor da UFPE 
CELINA MARIA MARIZ DE BORBA MA

RANHÃO - Assessora da Superinten
dência dos Hospitais da FESP 

CLAUDETE MOURA DO NASCIMENTO -
Assessora Com. Saúde/ A. Leg. de Per
nambuco 

DENISE FERNANDES DE ANDRADE -
Diretor Geral dos P. S. Infantis do Arruda 

DJALMA ANTONINO DE OLIVEIRA -
Secretário de Saúde de Pernambuco 

DORIS CHAVES - Diretora Projeto HOPE/ 
/CONE - Recife 

EDUARDO MARIA FREESE DE CARVA
LHO - Médico Sanitarista e Prof. Med. 
Social 

GILBERTO GRIZ - Médico 

JOÃO ALVES DE ANDRADE - Médico e 
Diretor Clínico do PS Infantil do Arruda 

JOÃO SEMEÃO DORNELAS - Médico 
Saúde Pública 

JOSf: MARINEU FLORÊNCIO - Médico 
LUIZ DE GONZAGA BRAGA BARRETO 

Médico da UFPE 
MANUEL SÁVIO FERNANDES VIEIRA 

- Diretor Hospital Santa Joana 
MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CA

VALCANTI Deputado Estadual 
NORMA GOUVÊA RAMOS - Assessor da 

Reitoria da FESP 
PAULO JOSf: DA COSTA MARIZ Coord. 

de Saúde Mental da Sec. Saúde/PE 
SELMA BANDEIRA MENDES - Médica 
SILVIA HELENA CAVALCANTI MALTA 

- Prof. Colaborador de Medicina Social 
da UFPE 

TÁCITO AUGUSTO MEDEIROS - Prof. 
Assist Cl. Psiq. da UFPE e Médico/ 
/INAMPS 

PIAUÍ 

ABNER CA V ALCANTE BRASIL - Secre
tário de Saúde do Estado 

AFRÂNIO MESSIAS ALVES NUNES -
Deputado e Pres. Assembléia Legislativa 

EDUARDO ZIBECHI - Chefe Setor Estu
dos Gerais/Fundação CPESP 

FRANCISCO DE ASSIS MORAES SOUZA 
Médico 

LUIZ EDSON DOS SANTOS COSTA - As
sessor de Planejamento - Sec. Saúde/PI 

MARIA GIOV ANI MORAIS BRASIL -
Chefe Serviço de Normas e Convênio/DFS 

MARTA ROTMAN - Chefe Setor Projetos 
Fundação CPESP 

OSCAR NEIVA EULÁLIO - Deputado Es
tadual 

RIO DE JANEIRO 

AGUINALDO N. MARQUES - Professor 
Pediatria. Esc. Med. São Marques 

ALCEU VICENTE WIGHTMAN DE CAR· 
VALHO - Médico Analista do IBGE 
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ALFREDO EUGÊNIO VERLLOET - Mé
dico e Professor 

ALFREDO SCHECHTMAN - Pesquisador 
ARY CARVALHO DE MIRANDA - Chefe 

Unid. Municip. Saúde/Niterói 
CARLOS GENTILE DE MELLO - Médico 

Sanitarista 
CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DOS 

SANTOS - Sec. Municip. Saúde/Cabo 
Frio 

CÊLIA MARIA DE ALMEIDA - Pesquisa
dora 

CHARLES NAMAM. DAMIAN - Pres. Fe
deração Nacional dos Médicos 

CLÁUDIO ALENCAR DO REGO BARROS 
- Médico Sanitarista 

CLÁUDIO JOSÊ ALLGA YER - Diretor 
Fed. Bras. de Hospitais 

DALTON MÁRIO HAMILTON - Pesqui
sador da ENSP - FIOCRUZ 

EDSON NOGUEIRA PAIM - Médico Sa
nitarista 

EDUARDO LEUCOVITZ - Diretor Sindi
cato dos Médicos do RJ 

ELEUTÉRIO RODRIGUES NETO - Presi
dente da CEBES e Professor 

ERNANI BRAGA - Diretor Escola Nacio
nal de Saúde Pública/RJ 

FERNANDO SILVA PEREIRA MANSO -
Chefe de Organização e Métodos do Hos
pital Universitário do RJ - UFRJ 

FERNANDO C. DA CUNHA CARNEIRO 
FRANCISCO CAMPOS BRAGA NETO -

Membro da Diretoria do CEBES/Rio 
GERALDO HALFELD - Professor da Es

cola Superior de Guerra 
GERSON NORONHA FILHO - Assessor da 

Diretoria de Educação e Ação Comunitá
ria - MOBRAL 

HENRI EUGENE JOUVAL JÚNIOR - Pro
fessor Adjunto 

HÊSIO A. CORDEIRO Professor do Inst. 
de Medicina Social UERJ 

HUGO COELHO BARBOSA TOMASSINI 
- Secretário Municipal de Saúde e Pro
moção Social de Niterói 

IZABEL FONTENELLE PICALUGA -
Técnico de Desenvolv. Científico do 
CNPq 
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JOÃO DE DEUS LOMENHA - Cirurgiao
Dentista 

JOAQUIM A. B. OTTONI JR. - Pres. Fe
deração Nac. Odontólogos 

JOBEL SANSEVERINO - Diretor do Sin
dicato dos Enfermeiros do RJ 

JONAS TAVARES DA SILVA Dir. Cen-
tro Municipal de Saúde-RJ 

JOSÉ PARAVIDINO DE MACEDO SOA
RES - Chefe do Serviço de Análise 
Técnica da Div. Nac. de Vigilância Sa
nitária 

LUIZ CLEMENTE MARIANI BITTEN
COURT - Pesquisador Associado ENSP/ 
/FIOCRUZ 

LUIZ ROBERTO TENÓRIO - Médico do 
Trabalho 

MANSUR JOSÉ MANSUR - Diretor Fed. 
Brasileira de Hospitais 

MARIA BERNADETE BANDEIRA DOS 
SANTOS - Pres. Sind. Enfermeiros RJ 

MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MICHI
LES Farmacêutica-Bioquímica 

MARIA THEREZINHA NÓBREGA DA 
SILVA - Diretora do Sind. Enfermeiros 
do Mun. do Rio de Janeiro 

MARILANDA LOPES DE LIMA - Suplen
te da Diretoria do Sind. dos Enferm. do 
Rio de Janeiro 

MARIA LÚCIA PENNA - Sindicato dos 
Médicos do RJ 

MARIA MAURITY DE FRANÇA NUNES 
- Fonoaudióloga 

MARISA DURÃO OMENA - Assessora 
Técnica da ABRAMGE 

MIRIAN PINTO BICIO - Chefe Serviço 
Saúde Pública e Saneamento da Prefei
tura Municipal de Cabo Frio 

OSMIR LUIZ OLIVEIRA - Tesoureiro do 
Cons. Federal de Odontologia 

PAULO FRANKEL - Cirurgião Dentista 
PAULO DUARTE DE CARVALHO AMA

RANTE - CEBES/Com. Saúde Mental -
RJ 

PAULO RICARDO DA SILVA MAIA -
Pesquisador 

PEDRO RIBEIRO BARBOSA - Interno de 
Medicina da FCM/UERJ 



RAQUEL ABRANTES PEGO - Pesquisa
dora 

RENATO PEIXOTO VERAS - Prof. lnst. 
Medicina Social da UERJ 

ROSA DURAN STEP ANENKO - Gerente 
do Progr. Educ. Comunit. p/Saúde 
MOBRAL 

SONIA MARIA FLEURY TEIXEIRA -
Analista de Projetos da FINEP 

SUSANA ESTHER BADINO - Professora 
daEBAP -FGV 

TATIANA LINS E SILVA - Prof. Auxiliar 
e Pesquisadora - PUC/Rio 

TERESA DE JESUS SENA - Prof. Adjunto 
da UFRJ 

TERESA CRISTINA DE MOURA PEIXO
TO - Médica 

THOMAZ RUSSELL RAPOSO DE ALMEI
DA Consultor Técnico da ABRAMGE 

V ALE'.RIA DE SOUZA - Professora 
V ANDÁ D' ACRI SOARES - Assistente So

cial 
VIV ALDO DE LIMA SOBRINHO - Diretor 

Científico do Sind. dos Médicos/RJ 
(*) DELANE BORGES Chefe de Equipe 

de Orientação e lmplantação/INAMPS 

(*) - Acrescentada depois, por isso está fora 
de ordem 

RIO GRANDE DO NORTE 

CLÁUDIO MOREIRA CAMPOS - Vice-Di
retor do Centro de Ciências da Saúde -
UFRN 

DALANIER PESSOA CUNHA LIMA -
Prof. do Curso Médico da UFRN 
Coord. Residência Médica 

LEÔNIDAS FERREIRA - Secretário de 
Saúde Pública - RN 

LINDALMAR MEDEIROS - Assessor Téc
nico do Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 

RIO GRANDE DO SUL 

AIRTON FISCHMANN - Diretor-Geral da 
Secretaria de Saúde - RS 

ANGEL ANTÔNIO GOMES DEL ARROYO 
- Presidente da Federação Brasileira de 
Hospitais 

CARLOS DACIO PEREIRA DE ARAÚJO 
- Diretor da Escola de Saúde Pública 

CARLOS GUIDO WECK - Médico do 
INAMPS -RS 

CATARINA PILLAR NUNES - Diretora da 
Escola Auxiliar de Enfermagem 

DARCILIO PERONAR Médico 
GERMANO MOSTARDEIRO BONOW -

Secretário de Estado da Saúde e do Meio 
Ambiente - RS 

GILBERTO FERREIRA FOSSA TI - Facul
dade de Medicina da UFRS 

GILKA KETZER FAGUNDES - Professora 
JOSÉ ANTÔNIO ALBRECHT - Deputado 

Estadual e Médico 
JOSÉ FERNANDO SILVEIRA FAGUN

DES - Médica 
LOURENÇO ORLANDINI - Médico de 

Saúde Pública 
MOACYR J. SCLIAR - Diretor do Departa

mento de Saúde Pública da Secretaria de 
Saúde - RS 

NARA MARIA FERREIRA BARBOSA -
Professora 

PAULO MARRONI SILVEIRA - Diretor 
do Sindicato Médico do RS 

RODOLFO JOSE'. MEKSRAITIS - Cirur
gião - Diretor do Sindicato Médico do 
RS 

SILVERIUS KIST - Deputado Estadual 

RONDÕNIA 

APARICIO CARVALHO DE MORAES -
Assessor Técnico da Prefeitura Municipal 
de Porto Velho 

DAISY MIURIEL HOLDER - Diretora do 
Departamento de Ações Básicas de 
Saúde 

JOSÉ F. ATALLAH - Secretário Municipal 
de Saúde de Porto Velho 

WALTER WANDERLEY AMORAS - Se
cretário de Saúde de Rondônia 
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SANTA CATARINA 

DIOGO NEI RIBEIRO - Diretor-Presidente 
da Associação de Hospitais do Estado de 
Santa Catarina 

KRYSTYNA MATYS COSTA - Membro da 
Comissão de Saúde do Colégio Aderbal 
R. da Silva 

LUIZ CEZAR REGINATO - Diretor do 
Departamento de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Lages 

MANOEL AMf'.RICO BARROS FILHO -
Secretário Adjunto da Secretaria de Saú
de - Florianópolis 

MAURICI NASCIMENTO Médico - Pro-
fessor Universitário 

MOACYR VIGGIANO - Médico - Substi
tuto do Delegado Federal da Saúde de 
Santa Catarina 

SÃO PAULO 

ADIB DOMINGOS JATENE - Secretário 
da Saúde do Estado de São Paulo 

ADOLPHO MANTOV ANI - Médico 
ÃLVARO FRANCISCO COUTINHO - Su

perintendente-Geral 
ÃLVARO RODRIGUES COELHO - Geren

te Geral Técnico-Administrativo 
ANA LÚCIA TORRENS DE CAMARGO -

Técnico Administrativo 
ÂNGELO JOSf'. COLOMBO - Professor 

Adjunto da Faculd. de Ciências Farma
cêuticas - USP 

ANIZ ANTÔNIO BONEDER - Médico 
ANTÔNIO DE AZEVEDO BARROS FI

LHO - Prof. Assistente - Depto. Pedia
tria - FCM - UNICAMP 

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO - Docente 
de Medicina Preventiva - Marília - SP 

ARMANDO MARTINS CORDEIRO JR. -
Diretor Administrativo da Nacional -
Saúde 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO - Pro
fessor - Departamento de Cirurgia -
Faculdade de Medicina de Botucatu - SP 

AUGUSTO ANTÔNIO MEZZOMO - Dire
tor-Geral de Ciências da Saúde de São 
Camilo - SP 
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BRÁUUO BARROS LORDELLO - Médico 
CÁRIT AS RELVA BASSO - Médica Sani

tarista 
CARLOS ALBERTO PEDREIRA DE FREI

TAS - Sanitarista - Distrito Sanitário 
de Ribeirão Preto 

CLARISSA MENDES NOGUEIRA - Médica 
CLÁUDIO Jos:e ANTONIO DI LASCIO -

Diretor Superintendente do Atendimen
to e Assistência Médica S/C LTDA -
São Paulo 

CLEBER PINHEIRO DE AQUINO - Pro
fessor 

CRESO MACHADO LOPES - Auxiliar de 
Ensino - ribeirão Preto 

CRISTINA BEATRICE CUNICO - Estu
dante de Medicina - Ribeirão Preto 

CYRILLO GONÇALVES PAES FILHO -
Vereador - Presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal de São José 
dos Campos 

DAI SHIANG YING - Estatístico 
DENISE TOLEDO - Enfermeira - Encar

regada de Saúde Pública 
EDMf'.A RITA TEMPORINI - Educador de 

Saúde Pública/ Assistente Técnico - Saú
de Escolar 

EDUARDO MELLO DE CAPITANI -Estu
dante de Medicina - UNICAMP 

ELIANA MARIA VASCONCELOS SAN
TANNA - Sócia Diretora Administrativa 
da São Paulo Oínicas S/C Ltda. 

ELIANA DE MELO BARISON - Médico 
Preceptor do H. C. da FMUSP - Pe
diatria 

EMIL ADIB RAZUK - Diretor do Depar
tamento de Assistência ao Escolar 

ERNANI VOLPE - Chefe de Equipe 
e Controle e Avaliação de Convênios -
INAMPS 

ESTER DE SOUZA COSTA - Encarregada 
de Análise - Coord. Planejamento do 
INAMPS - SP 

EURIVALDO SAMPAIO DE ALMEIDA -
Professor do Departamento de Prática de 
Saúde Pública - Faculdade de Saúde Pú
blica - SP 

EVERARDO DUARTE NUNES - Professor 
do Departamento de Medicina Preventiva 
da UNICAMP 



FRANCISCO XAVIER CENJOR - Estu
dante de Medicina - UNICAMP 

GASTÃO WAGNER DE SOUZA CAMPOS 
- Médico - Sindicato dos Médicos de 
São Paulo 

GERSON ZANETTA DE LIMA - Médico 
Assistente da Faculdade de Medicina da 
USP (Pediatria) 

GILSON CACEMAN - Estudante de Me
dicina 

GINO BARONTI - Asses. Adm. Hospitalar 
- Diretor 

GRAZIELA ALMEIDA DA SILVA - Mé
dica Sanitarista 

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA -
Professor Titular da Faculdade de Medi
cina da UPS 

HELENA SERRA AZUL MONTEIRO 
Médica 

HENRIQUE PENNA MEDINA - Estudan
te de Medicina - UNICAMP 

IGNÃCIA AUGUSTO - Professora da Es
cola de Enfermagem - Saúde Pública 
- São Paulo 

IERALDO RUBO - Médico 
J ARBAS LEITE NOGUEIRA - Diretor 

do Centro de Saúde-Escola - Ribeirão 
Preto 

JESUS CARLOS MACHADO - Diretor 
da Divisão de Patologia - Instituto 
Butantã 

JOÃO ALBERTO IANHEZ Assessor 
de Relações Públicas 

JOÃO GERMANO NETO Sanitarista -
Distrito Sanitária de Ribeirão Preto -
SP 

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS MACHA
DO - Professor Livre Docente da Fa
culdade de Odontologia de Araraquara 

JOSt CARLOS DE MEDEIROS PEREIRA 
Prof. Assistepte do Depto. de Medi

cina Social da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto 

JOSÉ MARIA MARLET PARETA - Profes
sor do Depto. Saúde Coletiva da PUC 
- Campinas 

JOSÉ DA ROCHA CARV ALHEIRO - Pro
fessor Livre Docente do Depto. de Medi-

cina Social - Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto 

JOSENI CASTRO COIMBRA PETERS -
Estudante de Odontologia 

JUAN STUARDO Y AZLLE ROCHA - Pro
fessor do Depto. de Medicina Social -
Hospital das Oínicas - Ribeirão Preto 

LAURA CUNHA RODRIGUES - Médica 
Sanitarista 

LtA DELBA PEIXOTO BEVILACQUA -
Professor da Faculdade de Medicina da 
UNICAMP 

LUCIANO ANTONIO PRATES JUNQUEI
RA - Sociólogo 

LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA -
Assessor Técnico da Secretaria de Saúde 
de São Paulo 

LUIZ LUDOVICO GEORGE - Secretário
Geral da Federação Ass. Téc. Radiologia 
Est. do Brasil 

LUIZ A SERA V ALLE - Enfermeira En-
carregada de Análise Controle e Ava-
liação - INAMPS 

MÁRCIO ANTÔNIO DA FONSECA E SIL
VA - Agente do Serviço Civil 

MARCOS MELILLO DE MAGALHÃES -
Médico 

MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA -
Auxiliar de Saúde - Valinhos - SP 

MARIA BERNADETE DE PAULA EDUAR
DO - Médica Sanitarista da Secretaria 
de Saúde de São Paulo 

MARIA EDITH SANT' ANN A LOPES -
Professora do Departamento de Enfer
magem da Escola Paulista de Medicina 

MARIA FÁTIMA DE CARVALHO - Mé
dica Residente - Pediatria - FMUSP 

MARIA HA YD11E LIMA CECfLIO - Mé
dica Sanitarista 

MARIA JOSJ1 SCHIMIT - Chefe do Setor 
de Enfermagem do INAMPS - SP 

MARIA RITA DE CAMARGO DONALISIO 
- Estudante 

MARIA CECfLIA PEREIRA LIMA - Su
pervisora do Pronto-Socorro Santa Paula 
- SP 

MARIA CECfLIA FERRO DONÂNGELO 
- Prof. Livre Docente do Depto. de Me
dicina Preventiva da USP 
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MARLENE FILGUEIRAS DA FONSECA -
Médica Sanitarista 

MARTA LOPES SALOMÃO - Médico Sa
nitarista da Secretaria de Saúde de São 
Paulo 

MERLI ALVES DOS SANTOS - Residente 
de Medicina Social 

MILTON SABBAG - Presidente do Depar
tamento de Psiquiatria da Federação Bra
sileira dos Hospitais 

NELSON IBANEZ - Diretor Técnico do 
Centro de Saúde Escola Cotia 

NELSON CAMP ANHO LO - Primeiro Secre
tário - São Bernardo do Campo - SP 

NIVERSI DO ANTONIO CHERUBIN -
Administrador Hospitalar 

OSCAR EGÍDIO DE ARAÚJO FILHO -
Assistente Técnico de Direção 

OTÁVIO AZEVEDO MERCADANTE 
Coordenador da Coordenadoria de Ser
viços Técnicos da Secretaria de Saúde 
de São Paulo 

OZIRIS SIMÕES - Estudante de Medicina 
PEDRO DIMITROV - Assistente Técnico 

de Direção 
REGINA MARIA DA SILVA STRINGUI

NI - Médico Sanitarista - Secretaria de 
Estado de Saúde de São Paulo 

RENATO BARUFFALDI - Professor 
Adjunto 

RENATO CRUZ TREMUDO LESSA -
Economista - Diretor Administrativo da 
Atend. Assistência Médica Ltda. 

RICARDO SILVEIRA DE PAULA - Dire
tor Clínico da SAMCIL S/ A 

ROBERTO CARVALHO PASSOS - Presi
dente da ABRAMGE 
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ROBERTO TEIXEIRA MENDES - Estu
dante 

ROBERTO TERUMI TAKAOKA - Diretor 
do Sindicato dos Médicos de São Paulo 

RUBENS GARCIA RICCO - Prof. Assis
tente de Pediatria da Faculdade de Me
dicina de Ribeirão Preto - SP 

SEBASTIÃO DE MORAES - Secretária de 
Saúde de Campinas - SI:' 

SELMA SPINELLI ROSSI - Professor As
sistente da Faculdade de Medicina 

SÔNIA MARIA TERRA FERRAZ - Médi
co Sanitarista 

T AKA OGUISSO - Assistente do Setor de 
Enfermagem/INAMPS - SP 

TEREZINHA MARIA ROCHA - Relações 
Públicas 

TITO OLIANI - Presidente da Associação 
de Medicina de Grupo do Est. de São 
Paulo 

TRISTÃO PEREIRA DA FONSECA FILHO 
- Assistente de Técnico do Gabinete do 
Secretário de Saúde de SP 

TSUTOMU OKUBO - Diretor-Presidente da 
MEDIC S/A 

VITÓRIA MONTEIRO UTTA - Docente 
da Universidade Federal do MA 

WALTER ROBERTO BASSO 
YWALDO MARTINS FERREIRA JÚNIOR 

- Estudante 

SERGIPE 

JOS'É CARLOS DE SOUSA SILVA - Mé
dico 

JOS'É DOS SANTOS MENEZES Médico 



ATA DA 20~ REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28/11/79 

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e 
nove, reuniu-se a Comissão de Saúde, na Sala 10 do Anexo II da Câmara dos Depu
tados, sob a presidência do Senhor Deputado José de Castro Coimbra. Comparece
ram os seguintes Srs. Deputados: Pedro Lucena, Mário Hato, Waldmir Belinati, 
Rosemburgo Romano, Borges da Silveira, Francisco Rollemberg, Inocêncio Oliveira, 
Wilson Falcão, Pedro Corrêa, Ubaldo Dantas, Carneiro Arnaud, Dario Tavares, 
Ludgero Raulino, João Alves, Navarro Vieira Filho, Menandro Minhahim, Euclides 
Scalco e Adernar Pereira. Ata - O Sr. Presidente dispensou a leitura da Ata da reu
nião anterior, dando-a por aprovada. Ordem do Dia: l <?)Projeto de lei n<? 949/79, 
que "estabelece critérios para a venda de fumo e dá outras providências". Autor: 
Deputado Daso Coimbra. Relator: Deputado Borges da Silveira, que apresentou 
parecer favorável. A matéria foi discutida pelos Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, 
Francisco Rollemberg e Pedro Lucena. O Sr. Deputado Rosemburgo Romano pediu 
vista, o que foi deferido pelo Sr. Presidente. 29) Projeto de lei n9 885/79, do Sr. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, que "determina a indicação, nas cédulas de 
identidade, do tipo sangüíneo, fator RH e CPF do portador". Relator: Deputado 
Rosemburgo Romano. Parecer favorável. Discutida a matéria pelos Srs. Deputados 
Inocêncio Oliveira e José de Castro Coimbra, foi o projeto posto em votação, haven
do sido aprovado por unanimidade, nos termos do parecer do relator. Segue à 
Comissão de Minas e Energia. 39) Projeto de lei n9 874/79, do Sr. Deputado Otávio 
Torrecilla, que "determina a consignação da expressão que especifica nas embala
gens de cigarros e dá outras providências". Relator: Deputado Pedro Lucena. Dis
cutiram a matéria os Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, Waldmir Belinati e Ubaldo 
Dantas. A seguir, o relator solicitou seja o mesmo retiradodapautaparamodificação 
do parecer, no que foi atendido pelo Sr. Presidente. 49) Projeto de lei n9 922/79, 
do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, que "altera a redação da Lei n<? 5.4 79, de 10 
de agosto de 1968, que dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e 
partes de cadáver para finalidade terapêutica e científica, e dá outras providências". 
Relator: Deputado Francisco Rollemberg. Parecer favorável. Discutida a matéria 
pelos Srs. Deputados Mário Hato, Inocêncio Oliveira, Carneiro Arnaud e Wilson 
Falcão, foi o projeto posto em votação, havendo sido aprovado, por unanimidade, 
nos termos do parecer do relator. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 
59) Projeto de lei n9 451/79, que "modifica a redação dos artigos 29 e 30 do 
Decreto-lei n<? 7.841, de 8 de agosto de 1945 (Código de Águas Minerais)". Rela
tor: Deputado Pedro Corrêa. Parecer favorável. Sem discussão; posto em votação, 
foi o projeto aprovado, por unanimidade, nos termos do parecer do relator. Segue à 
Comissão de Finanças. Comunicações: O Sr. Deputado Waldmir Belinati apresentou 
uma moção dirigida ao Exrno. Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, de 
desacordo à anunciada intenção de S. Exa. de acabar com a aposentadoria por tem-
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to do contribuinte. Discutida e votada, foi a proposta aprovada pc maioria de 
votos, havendo votado contra o Sr. Deputado Francisco Rollemberg, que infor
mou ter recebido comunicação de fontes do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, negando as informações dadas pela imprensa sobre o assunto. A seguir, o 
Sr. Deputado Ubaldo Dantas solicitou que a Comissão de Saúde adote uma atitude 
específica oficial com relação às conclusões do I Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde, realizado no mês de outubro deste ano, bem como solicitou a colabora
ção dos Srs. membros deste órgão técnico, no sentido de ajudarem a Coordenadoria 
do Simpósio na elaboração dos Anais que serão publicados, nos quais deverá constar 
o posicionamento oficial da Comissão, bem como uma palavra de apresentação do 
Sr. Presidente. A proposta foi discutida e votada, havendo sido aprovada por unani
midade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Para 
constar, eu, Iná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado José de Castro Coimbra. 
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