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“SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO”

Ao iniciar a elaboração da dissertação de mestrado1, pretendia pesquisar
e refletir sobre o desenvolvimento das Ações Integradas de Saúde (AIS) na
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro a partir de 1983. Já naquele
momento as AIS me interessavam particularmente porque representavam
uma política de fortalecimento do setor público, realizada pela instituição
hegemônica na assistência médica (INAMPS), de âmbito nacional, com recursos
e possibilidades reais de modificação da prática financeira, uma diretriz de
longa data de um ‘movimento de pessoas’, então conhecido como ‘Partido
Sanitário’.

Comecei a elaborar este trabalho em março de 1986, mês da realização
da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS). Foi um momento de grande
visibilidade do movimento sanitário. As intensas discussões de um plenário
em que se reuniram mais de quatro mil pessoas tiveram como princípio um
lema – parcialmente modificado – que há muito orientava as propostas
transformadoras do setor saúde. Enquanto no período do autoritarismo as
propostas tinham como diretriz fundamental ‘Saúde e Democracia’, na VIII
CNS, estava estampado em grandes painéis: ‘Democracia é Saúde’.

O marco temporal do projeto era o governo Figueiredo (1979-1985),
último do regime militar, caracterizado pela desintegração parcial de um
sistema de poder instituído no País por mais de vinte anos. Mas tanto o
‘movimento de pessoas’ quanto a política de saúde mostravam referências
muito claras de que o seu processo de construção era anterior a essa
conjuntura. E fui mais atrás, procurando as origens...

Parece-me que toda pesquisa, em certo momento, leva o pesquisador
por caminhos que fogem ao seu objetivo inicial. Isto aconteceu comigo: os
depoimentos me orientavam para uma clara demonstração de que as AIS
não constituíam apenas uma política nascida da crise financeira
previdenciária, mas por uma postura ativa desse ‘movimento de pessoas’,
orientada pela mesma diretriz de unificação do sistema de saúde que já
havia norteado outras propostas em anos anteriores. À medida que ia
trabalhando no assunto ficava claro que as AIS     representavam a possibilidade

1 Trabalho realizado sob a orientação do Professor Dr. Sergio Arouca, titular do Departamento
de Administração e Planejamento em Saúde (Daps) da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp), que na ocasião exercia a presidência da Fundação Oswaldo Cruz.
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de implementação de princípios e estratégias já delineados e/ou
implementados no PREV-SAÚDE, no PIASS, no Projeto Montes Claros e em
outras experiências municipais.

No processo de elaboração deste trabalho, as perguntas que se
revelaram cruciais; passando assim a objetos do estudo, foram: que
movimento era esse, que tinha atingido tal nível de organização e que não
configurava um partido apesar de ser assim denominado? Como estava
constituída essa frente de pessoas e entidades? Como havia atingido essa
organização? Como tinha construído suas propostas?

Enquanto pesquisava e escrevia sobre uma história passada, vivia um
presente em que a luta se mantinha e o movimento sanitário se transformava.
Quando entreguei a tese, ainda não tinha sido aprovado o texto constitucional
que atualmente garante, ainda que teórica e não cotidianamente como
gostaríamos, o direito de todo habitante de nosso país à saúde. Tratar deste
tema significou trabalhar simultaneamente com passado, presente e futuro.

Gostaria muito de poder, como Paulo Cavalcanti, parafrasear os versos
nordestinos: “a história eu conto como a história foi – o ladrão é o ladrão e
o boi é o boi”. Mas na verdade isso é quase impossível, e conto da história
a parte que sei: a minha visão parcial – de carioca e ‘enspiana’2. Como se
trata de um movimento vivo, com muitos atores e visões, várias outras versões
poderão ser contadas.

Esta minha versão tem a pretensão de sistematizar um momento e
registrar um movimento. Ao longo dos capítulos, tentei mostrar e analisar o
retrato de um momento – de 1974 a 1978/9 – de um determinado movimento
na área de saúde, optando por traçar e analisar um panorama horizontal.
Trata-se realmente de um estudo conjuntural, em que se recorre a textos,
documentos oficiais, revistas e periódicos, para buscar diferentes análises
e, principalmente por meio de depoimentos, juntar os ‘pedaços da história’
– os cacos de um vitral – vista pelos próprios participantes. Grande parte da
bibliografia utilizada é fruto do próprio desenvolvimento científico e
acadêmico do movimento sanitário, e em muitos dos depoimentos as histórias
pessoal, profissional e política se confundiram. Desta forma, é natural que
este trabalho tenha seus limites, assim como suas parcialidades.

Para ‘batizar’ a tese, inspirei-me em uma declaração do então
Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Luís Umberto Ferraz Pinheiro,
quando da implantação de um distrito sanitário: “A Reforma Sanitária é a
reviravolta na Saúde”, sintetizando, a meu ver, o objeto das minhas pesquisas.

Depois de estudar o tema, fiquei realmente convencida de que, quando
todo esse movimento surgiu e se desenvolveu, houve uma reviravolta, uma
mudança – ainda que lenta – na maneira como é conhecido, tratado e
discutido o assunto ‘saúde’ neste país. Desde sua  origem, nos ‘anos Geisel’, o

2 ‘Enspiana’ – formada pela Ensp.
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movimento sanitário vem transformando os conceitos, incorporando a política
à análise e à prática da saúde, lutando pela modificação do panorama de
atendimento e pela melhoria das condições de saúde da população brasileira.

 Rio de Janeiro, setembro de 1987

Em 1989, algumas pessoas foram as grandes estimuladoras para que
a tese virasse livro e mesmo não tendo dado certo, agradeço o empenho de
Márcio Almeida, da Diretoria e Conselho Editorial do CEBES (gestão 87/ 89).
Cinco anos depois da defesa surgiu novamente a possibilidade de publicar a
tese. Muita coisa se modificara, e tentei ‘atualizar’ a história do movimento
sanitário no último capítulo.

A promulgação da Constituição, as eleições presidenciais e os primeiros
anos do governo Collor marcavam um panorama extremamente diferenciado.
Por um lado, o lema ‘Saúde é um Direito de Todos e um Dever do Estado’
deixara de ser uma utopia de comunistas e socialistas para tornar-se um
preceito constitucional e lema de propaganda governamental; por outro, a
busca da operacionalização desse direito – longe de ser verificada –
introduzira novas questões, novos conflitos e novas dificuldades. As vitórias
políticas, para as forças progressistas significam novas responsabilidades
sociais. Portanto, desafios são colocados a cada passo da unidade dialética
saber – ideologia – prática que caracteriza o movimento sanitário.

Às portas da IX CNS, o movimento sanitário, transformado,
defrontava-se com uma problemática bem distinta daquela que se
apresentava no seu apogeu, por ocasião da VIU CNS. Essa nova problemática,
porém, foi construída no decorrer desse processo histórico e é produto da
própria luta de um movimento que se transforma no interior de uma
sociedade também em transformação.

Para iluminar a estrada é sempre bom olhar para trás e refletir sobre o
nosso próprio processo de construção. Espero que olhar para um período tão
difícil, mas no qual crescemos tanto, seja útil para que sigamos em frente.

Aproveito para agradecer. Para a elaboração, edição e defesa da tese,
muita gente me ajudou: na elaboração, meu orientador Sergio Arouca,
Adolfo Horácio Chorny, Célia Leitão Ramos, Sônia M. Fleury Teixeira, todos
os entrevistados, Célia Almeida, Vera Moreira Lima e projeto RADIS; na
datilografia, Maria das Graças da Silva Mendonça e Maria Ismenia Gomes
do Rego; na revisão das citações bibliográficas, Jussara Long; no apoio do
dia a dia Monireh Obbadi, Eduardo Oliveira, Vilma Couto e Silva, Pedro
Arouca, Bia Braga e Hermínia Victoria Coelho dos Santos.

Joaquim Cardoso de Melo, Guilherme Rodrigues dos Santos e Adolfo
Horácio Chorny, que fizeram parte da banca, não só compartilharam da minha
visão como também contribuíram para a análise com informações incorporadas
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nas revisões do texto. Ainda em 1989, Jairnilson Paim e Joaquim Cardoso de
Melo aceitaram o convite para escrever as apresentações do livro e
carinhosamente me brindaram com os textos apresentados como prefácio
e posfácio, respectivamente. Para essa versão do trabalho agradeço o apoio
da ENSP que viabilizou a digitação do texto por Luís Fernando Augusto de
Oliveira, à Eliana Sabino que fez a revisão gramatical e de estilo, tornando o
texto mais leve e agradável de ler, e aos meus companheiros de trabalho no
Núcleo de Estudos Político-Sociais em Saúde (NUPES) – Sônia Fleury, Lígia
Giovanella, Maria Helena M. Mendonça, Marilene Castilho de Sá durante o
primeiro ano, e todos os bolsistas de iniciação científica e aperfeiçoamento do
CNPq que participaram da pesquisa sobre as AIS no Estado do Rio de Janeiro3.

Rio de Janeiro – Brasília, junho-novembro de 1991

Novamente surge a possibilidade de publicação da tese de mestrado.
Os pareceres positivos para publicação pela editora FIOCRUZ enfatizaram o
caráter histórico do texto e sugeriram modificações na parte IV – Reviravolta
na Saúde, dela retirando comentários conjunturais e superados. A presente
versão foi revista e modificada, principalmente nessa parte, mas não foi
feita uma nova atualização da trajetória do movimento sanitário e a análise
se encerra em 1990.

Novamente revejo e refaço esta apresentação. Ao invés de suprimir,
optei por datar cada trecho escrito. Refaço também minha lista de
agradecimentos, já que agradecer não é um ato formal. Trata-se de registrar
quem foram os companheiros, amigos e cúmplices nessa jornada, desse
processo tão longo de pensar – escrever – elaborar – defender – pensar –
rever – tentar publicar – rever – que já leva uma década.

Em todos os momentos algumas pessoas se repetem: meus pais, Sarah
e Lauro Escorel de Moraes, minhas filhas Lara, Nina e Luna e o pessoal de
casa e do coração. Eles ‘seguram as petecas’ do cotidiano, invisíveis neste
trabalho, mas sem as quais eu não poderia ter chegado ao fim: Vilma, Bia,
Celinha e Eduardo. A todos minha profunda gratidão.

Rio de Janeiro, março de 1998

3 “Avaliação comparativa do processo de implantação e desenvolvimento das Ações
Integradas de Saúde (AIS): estudo de caso do Estado do Rio de Janeiro”, desenvolvido
no âmbito do Núcleo de Estudos Político-Sociais em Saúde (Nupes/Ensp/Fiocruz),
financiado por Finep e CNPq, entre junho de 1989 e julho de 1991.




