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O movimento transformador na área da saúde surgiu e articulou-se
dentro de um panorama muito bem definido: a política de saúde então
hegemônica era a da mercantilização da medicina sob o comando da
Previdência Social. O movimento sanitário representava um pensamento
contra-hegemônico que objetivava a transformação do sistema vigente,
caracterizado pela dicotomia das ações estatais, pela predominância da
compra dos serviços privados, pela modalidade hospitalar de atendimento e
pela corrupção normatizada pela forma de pagamento conhecida como
Unidade de Serviço (US).

Durante toda a primeira década do regime AB, configurou-se um
sistema de atenção estatal à saúde, caracterizado pela preponderância da
Previdência Social, com sua lógica e modelo, sobre o Ministério da Saúde,
que foi enfraquecido normativa e financeiramente. Essa preponderância
foi construída a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência
Social. Ao se organizar, em junho de 1974, o Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS) passou a ser o segundo maior orçamento da União,
apenas superado pelo da própria União.

No comando desta instituição financeiramente dominante estava a
aliança entre os interesses privados e a burocracia estatal que “se
consolidaram ao longo do período e prepararam as condições para uma
crescente privatização dos serviços médicos prestados aos previdenciários.
Estimulava, portanto, um processo crescente e acelerado de transformação
dos serviços de saúde em empresas lucrativas” (Cordeiro, 1982:83).

No interior da Previdência existiam outras correntes de pensamento
que não se vinculavam aos interesses empresariais e ao grupo técnico-
burocrata (os ‘cardeais’ do IAPI’), que, durante o autoritarismo, só fizeram
se fortalecer. Essas correntes poderiam ser agrupadas sob a denominação
de ‘publicistas’ no que se refere a uma defesa do fortalecimento do setor
público. É compreensível que naquela época esse setor publicista estivesse
numericamente reduzido, representado no interior do então INPS por pessoas
como Murilo Villela Bastos, Nildo Aguiar, Carlos Gentile de Mello e um
pequeno movimento que resultou na assinatura do convênio MEC-MPAS.

Para o setor saúde, a conjuntura inaugurada em 1974 foi a segunda
fase de um mesmo período, já que se mantinham as características
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fundamentais. Porém, passou a sofrer as conseqüências da contradição
decorrente da expansão da cobertura via compra de serviços ao setor privado.
Essa contradição criou uma situação de ‘crise e reformas’ (Oliveira & Teixeira,
1986:235-61). Não ocorreu qualquer mudança do modelo, que continuou
privilegiando os interesses do segmento médico empresarial. O que se modificou
não foi a política social, mas a arena política, ampliando-se, agregando
representantes de diversos segmentos da sociedade que começaram a
questionar explicitamente a política hegemônica (Silva, 1984:85).

A PREVIDÊNCIA SOCIAL

No âmbito da Previdência, a gestão do presidente Ernesto Geisel foi
inaugurada com a criação do MPAS e a definição no II PND dos campos de
atuação das instituições federais responsáveis por parcelas da saúde da
população brasileira. A divisão de ‘territórios’ traçada neste plano foi
consolidada, no ano seguinte, na Lei 6.229 do Sistema Nacional de Saúde,
que constituiu, segundo Eugênio Vilaça Mendes, o ‘Tratado de Tordesilhas’
da saúde.

O II PND diagnosticava os problemas do setor – aí incluída
explicitamente a assistência médica previdenciária – como de ordem
gerencial e administrativa, apresentando distorções que deveriam ser
superadas para que se justificasse a alocação de recursos no setor. Por este
motivo, as propostas de reorientação do setor nessa conjuntura
caracterizaram-se por terem sido fundamentalmente reformas institucionais.

Tais medidas no âmbito da Previdência Social foram: a própria criação
do MPAS, o convênio MEC/MPAS, a formulação do Plano de Pronta Ação
(PPA) de setembro de 1974, a criação do Conselho de Desenvolvimento Social
(CDS), a criação e destinação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), a criação da Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social (DATAPREV) e a institucionalização do complexo previdenciário por meio
da criação, em 1977, do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
(SINPAS), subordinado ao MPAS.

“A separação da área previdenciária da do trabalho, através da criação
do MPAS significou a elevação formal do seu status e o fortalecimento das
organizações que aí atuam. Essa medida já era previsível dada a real
importância política e financeira da Previdência Social na política
governamental” (Silva, 1984:86).

OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

 Entre 1971 e 1974, estabeleceu-se uma luta por mudanças na relação
dos hospitais de ensino com a Previdência Social. As propostas entraram
em conflito, por um lado, com os interesses privatizantes hegemônicos do
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INPS, e por outro, com os interesses privatizantes e/ou pessoais dos próprios
hospitais de ensino. Embora a integração entre os hospitais universitários e
a Previdência Social estivesse prevista desde 1968, apenas a partir de 1971
começaram a ser realizados os primeiros convênios. No entanto, esses
convênios em nada diferiam dos estabelecidos com o setor privado contratado,
já que também tinham por base o pagamento por US.

Os primeiros convênios “atendiam a duas finalidades básicas: a
expansão de cobertura e a formação de recursos humanos adaptados à nova
realidade médico-assistencial brasileira, mas sem que o cumprimento desses
objetivos se contrapusesse à lógica imperante baseada na privatização e
lucratividade” (Oliveira & Teixeira, 1986:215-6).

A participação da Previdência Social na formação de recursos humanos
para o setor saúde seria uma atitude ‘lógica’, já que a instituição concentrava
a maior parcela de recursos, controlava a maior rede de serviços de saúde e
empregava o maior número de profissionais. O que estava em jogo naquele
momento era, também – e principalmente – a própria sobrevivência dos
hospitais de ensino que necessitavam dos recursos do INPS para a sua
manutenção. No entanto, ao estabelecer convênios, adotando o regime de
pagamento por ‘unidade de serviço’, o INPS submetia hospitais universitários
e privados à mesma avaliação e ao mesmo controle. Estabelecia parâmetros
iguais para assistências qualitativamente diferentes, já que os hospitais
privados contratados tinham como objetivo prestar apenas assistência médica,
que era de pior qualidade, ao passo que os hospitais universitários, além de
prestarem melhor assistência, eram encarregados de formar recursos
humanos e realizar pesquisas.

Os convênios estabelecidos mantinham nos hospitais de ensino o
pagamento aos médicos utilizando tabelas especiais por serviços prestados
(o chamado médico ‘tipo sete’), gerando uma situação conflitante nessas
unidades. De um lado, a proposta de transformação da relação com a
Previdência através de um convênio global que abrangesse as especificidades
dos hospitais universitários e de ensino, além de canalizar maior volume de
recursos; de outro, médicos que pessoalmente usufruíam de vantagens por
receberem, além do salário pago pela universidade, pagamentos do INPS
por prestação de serviços.

Na 12ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Educação Médica
(ABEM), em setembro de 1974, o Dr. Nildo Aguiar, representando o presidente
do INPS, apresentou propostas de modificação do relacionamento entre os
hospitais universitários e a Previdência Social que contemplavam os anseios
dos setores racionalizadores dos hospitais de ensino e do setor publicista do
INPS. Nelas, estabeleciam-se: priorização absoluta dos hospitais universitários
e de ensino para efeito de contratos e convênios do INPS, diferenciação
entre esses convênios e os estabelecidos com a iniciativa privada e inclusão
não apenas das atividades assistenciais, mas também das didáticas e de
pesquisas nos parâmetros de avaliação.
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Menos de um mês após a 12ª Reunião da ABEM, foi assinado um
protocolo entre o MEC e o MPAS, “objetivando a integração dos hospitais
de ensino nos programas de assistência médica da Previdência Social. Na
oportunidade foi aprovada uma minuta-padrão de convênio, de acordo com
o qual o INPS contribui mensalmente para o hospital de ensino com um
subsídio variável em função do número e do tipo de altas ocorridas no
período” (Gentile de Mello, 1981:147).

Inaugurou-se, no âmbito da Previdência Social, uma modalidade de
convênio global que se antepunha aos convênios e contratos por US, tão
defendidos pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Federação Brasileira
de Hospitais (FBH). O setor privado contratado promoveu uma grita contra
a expansão do setor conveniado, já que esta medida privilegiava o setor
público, a tal ponto que Gentile de Mello (1981:159) escreveu:

Parece oportuno ressaltar que o convênio MEC/MPAS não resultou de
uma tarefa conspiratória de um grupo clandestino ou da ação deletéria
de uma turba de malfeitores que pretendia prejudicar os hospitais de
ensino. Ao contrário, nasceu da iniciativa da própria Universidade,
através da Comissão de Ensino Médico do MEG, e da Associação
Brasileira de Educação Médica (ABEM) ao longo de vários anos de luta
incessante.

No entanto, os interesses hegemônicos privatizantes, aliados aos
interesses pessoais de alguns professores universitários conseguiram reduzir,
senão paralisar o ritmo de integração dos hospitais universitários à
Previdência Social através dos convênios MEC/MPAS. “Em 1978, apenas
25 das 75 escolas firmaram o convênio e apenas cerca de uma dúzia o está
executando na plenitude” (Landman & Quadra, 1978).

Ainda com o objetivo específico de desprestigiar o convênio MEC/
MPAS, o INAMPS procurava manter desatualizados os valores que serviam de
base para o cálculo do subsídio mensal, “muito abaixo do que seria em
regime de contrato com qualquer casa de saúde provida de duvidosos padrões
técnicos e ético”. Desta forma, em termos de sobrevivência, muitas vezes a
assinatura de um convênio, cuja modalidade de pagamento era por alta
hospitalar, era menos vantajosa financeiramente para os hospitais de ensino
(Gentile de Mello, 1981; Landman & Quadra, 1978).

Mas o convênio MEC/MPAS tornara-se uma bandeira de luta do setor
publicista contra a irracionalidade existente em função dos interesses
privatizantes. Na ocasião, um dos exemplos mais utilizados e que melhor
evidenciava essas distorções na prática assistencial eram as altas taxas de
cesarianas decorrentes da remuneração mais elevada que a do parto normal.
Para o setor publicista, o convênio global por alta hospitalar era o
instrumento adequado para corrigir essas distorções.
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A ‘MÁQUINA’ PREVIDENCIÁRIA

Enquanto os setores publicistas lutavam para obter um relacionamento
diferenciado para o setor público, principalmente para os hospitais
universitários, a Previdência Social, originalmente INPS, estava
institucionalmente dominada pelos interesses privados empresariais. Em
consonância com essa hegemonia foi formulado o Plano de Pronta Ação
(PPA) e canalizados os recursos do FAS. O PPA foi criado em setembro de
1974 com o objetivo, especificado no texto da lei, de ‘universalizar’ o
atendimento médico, principalmente os de emergência. A Previdência
comprometia-se a pagar esse atendimento tanto à rede pública quanto à
rede privada, independentemente do vínculo previdenciário do paciente. O
plano previa também a expansão dos convênios com o setor público para
esse tipo de atendimento, através de uma modalidade de pagamento
diferenciada da utilizada para a compra de serviços na área privada
hospitalar: o pagamento global por procedimento, e não por unidade de
serviço.

Na realidade, o PPA foi amplamente utilizado para o enriquecimento
ilícito de empresas médicas. Em 1978, o presidente do INPS reconheceu a
existência de seiscentas mil internações desnecessárias. O PPA constituiu
também um campo de disputa entre os próprios setores empresariais, com
certa ‘vitória’ por parte das empresas ambulatoriais que deslocaram os
interesses hospitalares. Por outro lado, motivou o crescimento do
relacionamento entre a Previdência e o setor público dentro de uma política
de fortalecimento do setor conveniado. “A expansão de serviços via convênios,
ao evitar as deturpações do pagamento por unidade de serviços com o setor
contratado, torna possível o atendimento da demanda crescente sem incorrer
no risco de um crack financeiro”. Portanto, a “ênfase no setor conveniado
não pode ser vista como uma alternativa ao setor contratado. Pelo contrário,
trata-se de uma diferenciação do complexo previdenciário que, na realidade,
ajuda a manter a hegemonia do setor contratado, escoando a demanda
excessiva” (Oliveira & Teixeira, 1986:243).

Dos 33.585 convênios realizados em 1975, 3.191 eram com empresas,
390 com sindicatos, 17 com universidades, 24 com prefeituras, 30 com
governos estaduais e 33 com outras entidades, evidenciando que, apesar da
diferenciação do complexo previdenciário, não se modificava o modelo
privatizante.

O CDS, criado à imagem e semelhança do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, nunca chegou a ocupar qualquer espaço
de importância que se assemelhasse ao mecanismo de coordenação
econômica. Ao integrar os ministérios da área social, procurava evitar a
duplicidade de esforços, o desperdício de recursos, enfim, coordenar um
sistema previamente dividido pelo ‘Tratado de Tordesilhas’. A lei que o criou,
em outubro de 1974, ao mesmo tempo que reiterava a atribuição da política
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nacional de saúde ao Ministério da Saúde, revogou o artigo 156 do Decreto-
Lei 200, que subordinava a assistência médica previdenciária a essa política.
“Obviamente, em termos de poder, tanto econômico quanto político, a
instituição Ministério da Saúde sofre um grande golpe. Ao mesmo tempo,
sendo o CDS o órgão máximo de decisão no setor saúde, claro está que a
Política Nacional de Saúde elaborada pelo Ministério da Saúde está sujeita
à aprovação pelos demais ministérios integrantes do referido Conselho”
(Almeida & Oliveira, 1979).

A mais importante das ações concretas do CDS foi determinar as
aplicações dos recursos do FAS, criado em dezembro de 1974, como apoio
financeiro aos programas e projetos de caráter social segundo as prioridades
estabelecidas pelo II PND. Ao iniciar seu funcionamento, em 1975,
gerenciado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o FAS tinha seus recursos
constituídos por rendas líquidas das loterias federal e esportiva, receitas
orçamentárias da União e outros recursos, e pretendia financiar projetos e
programas da área social tanto do setor público quanto do setor privado,
através de financiamento a fundo perdido (para o Governo Federal) ou a
custos financeiros subsidiados (para órgãos públicos e privados). Os recursos
do FAS podiam ser utilizados para investimento, custeio ou manutenção;
70% deveriam ser aplicados no setor público e 30% no setor privado.
O setor saúde foi o que recebeu a segunda maior fatia do ‘bolo’ do FAS,
cabendo a primeira fatia à educação. “Mas 70% dos seus recursos em cinco
anos de funcionamento foram canalizados para a construção e equipamento
de unidades privadas hospitalares situadas no eixo Rio-São Paulo” (Cordeiro,
1982:87).

O FAS é, fundamentalmente, um fundo de financiamento à iniciativa
privada em perfeita consonância com a política governamental,
especialmente a partir do PPA. (...) Com o FAS fecha-se, portanto, o
ciclo de apoio financeiro governamental ao setor privado da assistência
à saúde – ótimas condições de empréstimos, garantia pela Previdência
Social do pagamento dos serviços produzidos (‘demanda canalizada’)
fazem da assistência à saúde um negócio altamente lucrativo. (Braga
& Paula, 1981:131-2)

A criação da DATAPREV foi outra medida institucional que buscava
modernizar a administração previdenciária. Logo após, grande parte das
contas hospitalares foi recusada, evidenciando claramente os mecanismos
de fraude utilizados até então; mas os empresários logo aprenderam os
‘macetes’ e voltaram a conseguir recursos por serviços não prestados (Gentile
de Mello, 1977:197-8).

Por fim, fechando o ciclo de institucionalização da Previdência Social
iniciado com a criação do MPAS, em setembro de 1977 foi criado o Sistema
Nacional da Previdência e Assistência Social (SINPAS). O SINPAS seguiu a
mesma fórmula apresentada no discurso oficial como racionalizadora e
eficiente, mas caracterizada por ser centralizadora e excludente dos
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segurados. Constituía-se de três institutos (o INAMPS para a assistência médica,
o INPS para os benefícios e o IAPAS para o controle financeiro), duas
fundações (a Legião Brasileira de Assistência – LBA – e a Fundação Nacional
para o Bem-Estar do Menor – FUNABEM), uma empresa (a DATAPREV) e uma
autarquia – a Central de Medicamentos (CEME). A competência da
Previdência Social foi dividida em categorias – os benefícios, a assistência
médica e a assistência social –, cada uma centralizada em organizações
que especializaram sua atuação.

Segundo Silva (1984:100), “no campo específico da assistência médica,
fica estabelecido que os programas a cargo do lNAMPS seriam compatíveis
com o Sistema Nacional de Saúde, sendo inclusive criado mais um mecanismo
organizacional que o garantisse: a Comissão Permanente de Consulta (CPC)
composta por representantes do MS e do MPAS.”

No entanto, o SINPAS não alterou as forças que disputavam, nem as
que naquele momento eram hegemônicas no interior da assistência médica
previdenciária, agora INAMPS. “Os interesses lucrativos privados,
particularmente mas não só, hospitalares continuam subordinando os
objetivos sociais das propostas” (Cordeiro, 1982:89). O SINPAS tampouco
modificou as bases financeiras da Previdência Social, mantendo assim, após
tantas reformas, o mesmo impasse/contradição em que se encontrava no
início da administração Geisel: ser instrumento útil para a legitimação do
regime, portanto, tender à universalização, sem ter estrutura financeira
para tanto, seja por estar baseado na folha salarial, seja por comprar serviços
do setor privado. Essa contradição se manteve até que, com o início da
recessão econômica em 1981, estourou a crise que ficou conhecida como a
‘crise da Previdência’ e da qual resultou o plano do CONASP.

As modalidades assistenciais ‘integradas’ na Previdência Social
adotavam, segundo a forma de remuneração, características expressas em
três grandes linhas de relacionamento: com seus próprios serviços
hospitalares e ambulatoriais, com serviços contratados (hospitais e médicos
credenciados) e serviços conveniados, desde os pertencentes a empresas e à
medicina de grupo até todos os convênios da Previdência Social com órgãos
da União, dos estados, de municípios ou de universidades25. Em 1975
diagnosticou-se o Sistema Nacional de Saúde (SNS) partindo do interior da
Previdência Social, em um documento assinado por Murilo Villela Bastos:
“[o sistema] tem como objetivo produzir serviços pagos, satisfazer a clientela
e gerar lucros financeiros, suas atribuições são indefinidas, descoordenadas
e conflitantes, seu controle é aleatório e episódico, sua avaliação está
baseada na produção de atos remunerados e seus gastos são dispersos, mal
conhecidos e sua clientela é mal identificada” (Bastos apud Oliveira &
Teixeira, 1986:252).

25 Para mais detalhes sobre as modalidades assistenciais então adotadas pelo Inamps,
ver os trabalhos de Oliveira & Teixeira (1986), Aguiar (1979), Gentile de Mello (1981),
Picaluga (1979) e Almeida & Pego (1982).
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A Previdência Social mantinha total independência do que era
determinado pelo Ministério da Saúde; na prática, no conjunto de práticas
assistenciais, era a instituição governamental que direcionava a real política
de saúde. Como instituição, passou ao largo da discussão e elaboração da
lei que criou o SNS, assim como das demais políticas de saúde aprovadas
nesse período pelo suposto órgão normativo responsável.

A SAÚDE PÚBLICA

Nesse período, dando seqüência a todo um processo de descaso do
governo militar para com a saúde, o Ministério da Saúde limitou-se a um
papel secundário – legalizado e institucionalizado pela divisão de campos
institucionais anunciada no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND),
pela lei que criou o CDS e posteriormente pela própria Lei 6.229, que criou
o SNS.

Mas essa delimitação não foi feita sem luta. Embora naquele momento
o MPAS oferecesse um mínimo de permeabilidade institucional ao
pensamento médico-social, o Ministério da Saúde – em particular a
secretaria-geral – representava uma visão nova, racionalizadora, abrindo
espaços para a penetração de representantes do pensamento médico-social,
em contraponto à visão conservadora campanhista até então dominante na
instituição. Esse grupo novo combateu os interesses do setor privado
encastelado na Previdência Social, bem como procurou resgatar o papel
condutor da política de saúde para o Ministério da Saúde.

A conjuntura setorial, altamente desfavorável devido à manutenção
da hegemonia dos interesses empresariais e mercantis no SNS, apresentava
no âmbito da saúde pública dois grupos de fatores favoráveis ao seu
desempenho: de um lado, a renovação de quadros e, de outro, o aumento
relativo de recursos financeiros.

A renovação de quadros ocorreu a partir da ocupação da secretaria-
geral pelo Dr. José Carlos Seixas, médico sanitarista de São Paulo que
recrutou “elementos jovens em grande parte nas universidades, em especial
a USP, e sem grandes nomes na Saúde Pública que constituíram um grupo
progressista dentro da especialidade, com propostas de oposição aos modelos
tradicionais” (Almeida & Oliveira, 1979:4)26. Boa parte do grupo atuara no
movimento estudantil dos anos 60, identificando-se com a esquerda católica.
Sua formação técnica era direcionada, por um lado, pela visão sistêmica
enfaticamente defendida e preconizada pelo secretário-geral, e, por outro,
pelas técnicas de racionalização de recursos difundidas pela OPAS.

26 Quando não especificado em contrário, a análise do Ministério da Saúde, na gestão do
Dr. Paulo de Almeida Machado, tem como base Almeida & Oliveira (1979), ainda que
os professores Guilherme Rodrigues da Silva, em sua argüição durante a defesa da
tese, e Jairnilson Paim, na revisão deste trabalho, tenham discordado dessa análise.
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Esse grupo de pessoas que, no qüinqüênio anterior, tinham participado
dos Encontros de Docentes de Medicina Preventiva de São Paulo, ao
chegarem aos altos postos do Ministério da Saúde, não representavam o
pensamento médico-social, mas a ele se aliaram para combater o pensamento
sanitarista campanhista representado, dentro da instituição, pela Fundação
SESP e pela SUCAM. Com o mesmo fim, esse grupo ‘absorveu’ a recuperação
do discurso sanitarista desenvolvimentista feita pelo setor saúde do CNRH/
IPEA para o desenvolvimento do PIASS.

Outro fator favorável ao Ministério da Saúde, nessa conjuntura tão
desfavorável, foi a ampliação dos recursos financeiros – através do
crescimento orçamentário e de programas interministeriais – a partir do
discurso oficial, preconizado pelo II PND, que priorizava o setor social.
“Em 1975, o orçamento do Ministério, sempre tão minguado, teve um
aumento da ordem de 35,7% em relação ao orçamento do ano anterior”
(Almeida & Oliveira, 1979:5). No entanto, esse aumento significou a
canalização de apenas 7,8% do total de recursos gastos em saúde para o
Ministério, ao passo que a Previdência Social era responsável por 92,5%
dos gastos. Como síntese desse momento, o diagnóstico realizado por Murilo
Villela Bastos, no documento citado, apontava a necessidade de uma
intervenção estatal maior, para coordenar o complexo sistema então
existente de atenção à saúde. No entanto, se o documento serviu como
base para a formulação da Lei 6.229 que criou o SNS, essa visão
‘estatizante’ ou publicista foi abandonada em prol de uma ótica “sistêmica,
pluriinstitucional, não monopolista”, que através dessa lei procurou
harmonizar e conciliar os diferentes interesses em jogo (Azevedo apud
Oliveira & Teixeira, 1986:255-60).

Em um procedimento típico do período autoritário, a lei foi aprovada
no Congresso Nacional em regime de urgência, sem emendas, com voto de
liderança, e sancionada sem vetos pelo Presidente da República, o General
Ernesto Geisel (Gentile de Mello, 1977:191). Assim, com o processo de
redação e aprovação já concluído, ela foi apresentada à V Conferência
Nacional de Saúde, em agosto de 1975. A dicotomia estabelecida
historicamente foi então sancionada pelo Presidente da República. Na busca
da convivência harmoniosa, destinou-se a saúde ‘coletiva’ ao Ministério da
Saúde e a saúde ‘individual’ ao Ministério da Previdência. “Ao assumir essa
posição ‘pluralista’, tentando compatibilizar todos os interesses e evitar os
antagonismos, o que ocorre é que, enquanto diploma legal, a Lei 6.229,
apresenta ambigüidades e incoerências que na prática vão resultar na
inviabilidade da sua operacionalização” (Oliveira & Teixeira, 1986:256).
Porque, na prática, há um fator que influiu nesse desequilíbrio, “não apenas
em termos operacionais como na capacidade política que é o fato de que a
dotação global consignada no Orçamento Geral da União para o Ministério
da Saúde em 1975 ser uma cifra 16 vezes menor do que a despesa do
Ministério da Previdência só com programas de saúde” (Gentile de Mello,
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1977:193). A preponderância financeira e, conseqüentemente, política e
organizacional, determinou que o modelo assistencial preconizado pela
Previdência Social fosse o modelo hegemônico sustentado pela aliança dos
empresários do setor saúde com a burocracia previdenciária.

Além desse ‘conflito externo’, o grupo novo do Ministério da Saúde
travou sérios embates internos contra os grupos mais conservadores.
O período foi caracterizado pelo desenvolvimento do processo de
modernização administrativa. Em torno desse processo começaram a
explicitar-se visões conflitantes, já que “o que está em discussão é a instituição
Ministério da Saúde, o lugar que ocupa no recém-criado Sistema Nacional
de Saúde, seu campo de ação e não mais uma simples reforma do
organograma” (Almeida & Oliveira, 1979:13-6).

Em outubro de 1975, foi realizado um seminário em que o grupo
novo procurou legitimar um discurso e uma estratégia de fortalecimento
político da instituição, mas enfrentou a hostilidade do grupo conservador,
representado administrativamente por órgãos como a SUCAM, a FSESP e a
Secretaria Nacional de Saúde. O documento defendido por estes últimos
declarava que o Ministério da Saúde tinha “sua posição muito bem situada
no Sistema Nacional de Saúde”, considerando que sempre realizou, e muito
bem, as atribuições definidas no SNS. Afirmava quase literalmente que
“não há necessidade de mudança alguma”.

Portanto, o grupo novo do Ministério da Saúde, em situação
francamente inferior aos outros órgãos quanto ao poder financeiro e político,
enfrentava uma disputa externa, interinstitucional, além de uma luta
interna. Diante desses conflitos externos e internos, o grupo coordenado
pela secretaria-geral adotou como estratégia geral uma postura técnica,
tentando demonstrar que havia um papel racionalmente (tecnicamente)
determinado para o ministério a fim de que o SNS pudesse funcionar. Essa
estratégia estava baseada em uma visão sistêmica na qual era possível tudo
harmonizar, assim como em uma proposta de atuação cujo corpo doutrinário
em nada diferia daquele que os organismos internacionais difundiam e que
orientava os programas de medicina comunitária e de extensão de cobertura
– programas fundamentados nos conceitos de regionalização, hierarquização,
integração dos serviços, cuidados primários a cargo de auxiliares de saúde e
participação comunitária.

Tentando recuperar o papel de coordenador da política de saúde no
que diz respeito ao desenvolvimento de programas, o MS adotou a estratégia
de atuar em ‘áreas de conflito não-conflagrado’ com os interesses hegemônicos.
Esse aspecto pode ser mais bem observado na análise do PIASS.

Entre os instrumentos utilizados nessa tentativa destacaram-se
a recuperação da Conferência Nacional de Saúde, a implementação de
programas inovadores e a tentativa de estabelecimento de mecanismos
de coordenação política do setor saúde.
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V E VI CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE

A Conferência Nacional de Saúde mais recente (IV CNS) tinha sido
realizada em 1965. Nos ‘anos Geisel’, foram organizadas a V e a VI, em
1975 e 1977, respectivamente.

As Conferências Nacionais de Saúde voltam a ser um locus importante
de debate das prioridades de governo para o setor e para as estratégias de
transformação do perfil médico-assistencial privatista. Por sua própria
natureza e ligação com o Ministério da Saúde, órgão responsável por sua
convocação, nas conferências aparecem com destaque os problemas de
atenção médico-sanitária.  Isso não significa que esse enfoque se traduza
nas prioridades reais da política governamental para o setor, que continua
enfatizando o mesmo perfil de atuação até 1980. Significa,  isto sim, que
à medida que o espaço político para críticas e novas formulações vai-se
ampliando, essas aparecem de forma recorrente, quer nesse tipo de
encontro, quer na imprensa. (Silva, 1984:129)

O tema central da V CNS foi a discussão do Sistema Nacional de
Saúde, cuja lei tinha sido recentemente promulgada. Era bem próprio do
momento discutir sobre o já determinado em lei. Além disso, “preocupados
em demasia com o resguardo institucional, seus organizadores cercearam o
debate, proibiram a discussão, apresentação e/ou a distribuição de
documentos considerados ‘não-oficiais’ (Almeida & Oliveira, 1979: 17-18).
A V CNS teve um caráter restrito, ‘fechado’, mesmo tendo sido organizada
por um grupo ‘renovador’. Seus organizadores demonstraram aí total
inabilidade política e falta de sensibilidade: não percebendo o momento
que estavam vivendo, traçaram uma estratégia que, além de não conseguir
reverter a tendência que se colocava claramente – de predomínio da
instituição previdenciária no setor – tampouco conseguiu melhorar a
reputação do tão ‘mal-falado’ Ministério da Saúde.

Outros temas também foram debatidos: o programa de saúde materno-
infantil, o sistema nacional de vigilância epidemiológica, o programa de
controle das grandes endemias e a extensão das ações de saúde às populações
rurais. Se, por um lado, como apontamos anteriormente, através dessas
últimas discussões a V CNS foi utilizada para legitimar, dentro de uma base
restrita de técnicos, profissionais e funcionários das instituições –
particularmente do Ministério e das secretarias –, a dicotomia legalizada da
atenção à saúde no País, por outro lado, teve o efeito de legitimar, em uma
base suficiente e necessária, as propostas que envolviam a atenção à saúde
das populações marginais, com a participação dessas populações.

Durante a V Conferência consagrou-se a tese de ‘medicina
simplificada’ (...) e foi aprovada a tese da ‘participação da população’
para assegurar maior sucesso às ações integradas. Dado o grave quadro
de situação de saúde no país e o êxito de experiências como as relatadas
no livro da OMS/OPS, era fundamental que a população participasse
de forma mais ativa nos programas em nível local. (Ramos, 1986:96)
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A partir da V CNS, o Ministério da Saúde procurou implementar
programas de extensão de cobertura, preocupado basicamente com as áreas
rurais e os seus programas tradicionais, como imunizações, vigilância
epidemiológica e assistência materno-infantil. O exemplo maior dos
programas de extensão de cobertura implementados nesse período foi o do
PIASS.

Em 1977, convocou-se a VI CNS para discutir a situação das grandes
endemias, a operacionalização das novas leis básicas aprovadas pelo Governo
Federal no campo da saúde, a interiorização dos serviços de saúde e a
política nacional do setor. “A VI CNS foi bem menos concorrida do que
a anterior”, e nela procurou-se discutir a política nacional de saúde de uma
forma ‘neutra’, com um discurso técnico, já que “a dificuldade tanto na
regulamentação do SNS como de formulação da Política Nacional de Saúde
não permitira nenhum avanço neste sentido” (Almeida & Oliveira, 1979:18).

No entanto, a tentativa de regulamentação do SNS sob essa ótica foi
duramente criticada. O modelo proposto por Azevedo e apresentado na
Conferência recebeu o apelido de ‘modelo da jangada’ porque seu desenho
se assemelhava a uma vela de jangada. Durante a VI Conferência, houve
conflito entre os defensores da proposta da ‘jangada’ e outros como Ubaldo
Dantas, Secretário de Saúde, Solon Magalhães Viana, do IPEA, Luís Felipe
Moreira Lima, do PLUS/INPS-SEPLAN/IPEA, Nildo Aguiar e Gentile de Mello
(Moreira Lima, 1986)27. Esse grupo lançou um documento criticando o
modelo do assessor do ministério, e o conflito atingiu o clímax quando o
relator da conferência negou-se a incluir alguns tópicos no documento final.

Outro instrumento utilizado para tentar estabelecer uma coordenação
do setor saúde foi a criação da Comissão Permanente de Consulta (CPC),
através da Portaria Interministerial (MS e MPAS) n. 1 de 20 de julho de
1976. A comissão teria a incumbência de “indicar áreas e regiões prioritárias
para a implantação dos modelos sistêmicos de organização dos serviços de
saúde, que possibilite gradual regulamentação da Lei 6.229” (BRASIL, 1976).

A CPC, estabelecida um mês antes do decreto que criou o PIASS, teve
uma atuação paralela à do GEIN/PIASS, outro organismo de coordenação e
articulação interinstitucional28. “Na realidade, a expressão da CPC sempre

27 Moreira Lima, L. F. Entrevista concedida à autora.
28 Registra-se a existência, desde então, de mecanismos de coordenação e articulação

entre os componentes do SNS, particularmente entre o MS e o MPAS. Essa necessidade
de órgãos integradores deve-se ao modelo de SNS adotado, dividido pelo ‘Tratado de
Tordesilhas’ e exigindo uma coordenação. Às propostas de unificação do sistema os
diversos núcleos de poder responderam com projetos que substituíam essa unificação
por mecanismos de coordenação. É interessante observar que a experiência da CPC e
do Gein orientaram a criação, em 1980, da Ciplan, uma instância de coordenação com
maior ou menor poder de pressão nos diversos momentos desde sua criação até 1989.
E, ainda, chama a atenção a existência de instâncias de coordenação nos diversos
níveis do SNS, implementadas pelo Piass, transformadas pelas AIS e ainda presentes
nas propostas de descentralização (Suds).
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foi mínima e praticamente nenhuma ação importante teve no sentido de
realizar uma integração interinstitucional” (Rosas, 1981:143).

Em 1978, através da Portaria Interministerial 001/78, a CPC fixou as
normas operacionais dos chamados serviços básicos de saúde. Estes seriam
caracterizados “por ações de tecnologia simplificada e baixo custo”, incluídas
na rede de assistência médico-sanitária, e deveriam ser expandidos. Esta
expansão (de serviços e ações simples, não sofisticados) constituía a
regulamentação da Lei 6.229 “num movimento que iria do mais simples ao
mais complexo, com base nos critérios de regionalização e hierarquização”
(Braga & Paula, 1981:199).

Porém, já no final do período, o grupo novo, progressista, enfrentou,
além das oposições tradicionais, o descontentamento do próprio Ministro
da Saúde. “Na discussão que então se estabelece da sucessão ministerial o
ministro, desejoso de influenciar nessa decisão, vai buscar apoio nos quadros
mais antigos, cedendo à pressão interna dos representantes tradicionais e
conservadores. Alguns assessores do ministro ‘caem’ e outros são ‘desativados’”
(Almeida & Oliveira, 1979:25-26). Acompanhando a evolução dos
acontecimentos verificou-se que: 1) o grupo novo vai sofrendo progressivo
desgaste, chegando a eliminar alguns de seus elementos, no final de 1977;
2) a modernização administrativa se configura numa simples reorganização
do organograma, sem qualquer alteração mais profunda em nível operacional
ou político; e 3) os programas inovadores ou são implementados apenas em
parte, ou sofrem crises sérias em seus grupos gerenciais, como é o caso do
PIASS (Almeida & Oliveira, 1979:21-22).

A PROPOSTA DO MOVIMENTO SANITÁRIO

Os ‘anos Geisel’, cenário em que se desenvolveu o movimento
sanitário, caracterizaram-se como um momento de crescimento dos
movimentos sociais. A articulação de um grupo de pessoas em torno de um
pensamento e de uma proposta de transformação do setor saúde, o movimento
sanitário, foi parte desses movimentos da sociedade civil brasileira com uma
atuação bem definida e bem visível para outros setores.

O movimento sanitário atuou, setorialmente, em um determinado
contexto, o Sistema Nacional de Saúde – configurado pela hegemonia dos
interesses mercantis da Previdência Social no período. A Previdência
atravessou reformas institucionais que mantiveram o status quo,  conduzindo,
portanto, a uma inevitável crise financeira que eclodiu em 1981. De outro
lado, o Ministério da Saúde, até mesmo por ser uma instituição
marginalizada, subordinada no panorama geral à lógica previdenciária, pôde
ser um ‘espaço’ de atuação de uma nova visão da saúde pública – mais
racionalizadora do que transformadora – que disputou com a tradicional,
campanhista, a hegemonia no interior da instituição.
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Em oposição a essa modalidade de intervenção estatal nas condições
de saúde da população e a essa organização institucional ‘hegemonizada’
pelos interesses privados, o movimento sanitário articulou-se durante os
‘anos Geisel’, ao fim dos quais apresentou-se como um movimento
propriamente dito, com órgãos de representação, propostas de transformação,
mecanismos de formação de agentes e de divulgação de seu pensamento.

Ao longo de seu processo inicial de articulação, o movimento sanitário
foi aprimorando não só a sua organização mas também a sua proposta de
atuação para enfrentar uma situação que, segundo o próprio diagnóstico do
‘pensamento democrático na área da saúde’, tinha como problemas mais
significativos, segundo Cordeiro et al. (1979):

1. O atual estado de saúde da população brasileira é conseqüência de
uma dupla determinação. De uma política econômica e social que
colocou nas costas dos assalariados quase todo o ônus do
crescimento econômico (...) e de uma política de saúde cuja
característica mais importante é o empresariamento e cujo objetivo
fundamental é o lucro;

2. Atualmente, a característica profissional  mais marcante dos
trabalhadores na área da saúde é a perda de sua dignidade
enquanto tais;

3. A Política Nacional de Saúde é tratada de modo autocrático;

4. Os recursos da Previdência Social para a assistência médica estão
sendo dirigidos, basicamente, à compra de serviços de empresas
privadas;

5. O lucro das empresas médicas é aumentado às custas do salário
da população trabalhadora;

6. O Governo financia a expansão dos serviços privados com a
poupança da população;

7. A característica básica das políticas de Saúde Pública é sua
ineficiência;

8. A política de formação de recursos humanos obedece a mesma
ótica da política de saúde: concentração e privatização;

9. O quadro atual da produção de medicamentos caracteriza-se por
uma quase completa desnacionalização e crescente dependência
externa;

10. No setor de equipamentos médicos, a dependência externa é tão
grave quanto a dos medicamentos.

Frente a essa situação, que ainda perdurava no início dos ‘anos
Figueiredo’, o movimento sanitário, já totalmente articulado e associando-se
à luta mais geral da sociedade brasileira pela democracia, reafirmava entender
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por uma saúde autenticamente democrática, quatro grandes
reconhecimentos: de que a saúde é um direito universal e inalienável
do homem; de que são as condições de caráter socioeconômico as que
viabilizam a preservação da saúde; de que as ações médicas detêm
responsabilidade parcial porém intransferível na promoção da saúde;
e, de que diante do caráter social desse direito cabe à coletividade e ao
Estado a sua efetiva implementação.

O movimento sanitário constatou que, para isso, eram necessárias
medidas que, entre outros efeitos, detivessem o empresariamento da
medicina e transformassem os atos médicos em bem social gratuito; que
criassem um Sistema Único de Saúde, sob total responsabilidade do Estado;
que delegassem ao Estado a tarefa de planejar e executar a política de
saúde; que estabelecessem mecanismos eficazes de financiamento desse
sistema, devendo este ser organizado de forma descentralizada, permitindo
uma autêntica participação democrática da população e alcançando também
maior eficácia. Além dessas medidas, deveria ser estabelecido um estatuto
de convivência entre a prática assalariada vinculada ao Sistema Único de
Saúde e a prática nos consultórios particulares, e definidas as estratégias
específicas de controle sobre a produção e a distribuição de medicamentos
e sobre a produção e/ou a importação e o consumo de equipamentos médicos
(CEBES, 1979).

Qualquer semelhança com o relatório final da VIII Conferência
Nacional de Saúde não é mera coincidência.




