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A transformação ocorrida durante a ‘conjuntura Geisel’ não foi
caracterizada por uma substituição do modelo de atenção à saúde, mas por
uma mudança na arena política da saúde. Surge, então, um movimento,
um novo pensamento que, em seu processo de articulação e desenvolvimento
foi-se conformando como um novo ‘ator’ coletivo, uma nova ‘força’ política.

Isso ocorreu com a articulação de uma série de núcleos que traziam
propostas transformadoras e que, aos poucos, passaram a compartilhar de
uma visão e uma linha de atuação que culminou por tomar forma como
movimento sanitário. Nesta parte do trabalho, caracterizamos esses núcleos
e a articulação entre eles. Na composição originária do movimento sanitário
distinguimos três vertentes principais. Não se deve considerar cada vertente
como estanque, impermeável ou excludente. São momentos de atuação
dos profissionais de saúde, são diversos loci político-profissionais, partes do
processo de construção de um movimento social.

Considerando que, ao se iniciar a articulação entre as vertentes que
iriam constituir o movimento sanitário, já existia uma teoria social da medicina
com análises e propostas transformadoras, a primeira vertente é composta
dos movimentos que difundiram essa teoria: o movimento estudantil e o Centro
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES). Foi o movimento estudantil setorial,
não tão perseguido pela repressão quanto o movimento estudantil em geral,
que liderou o debate de temas como a saúde comunitária. O seu desenvo-
lvimento como movimento evoluiu tanto na sua integração com o movimento
estudantil mais geral quanto na constituição do CEBES, a pedra fundamental
do movimento sanitário. O trabalho no CEBES significou a criação e manutenção
de um órgão de difusão, de representação na sociedade, de estudo e de
articulação com outros movimentos sociais.

A segunda vertente é constituída pelos movimentos de Médicos
Residentes e de Renovação Médica. Essa vertente distingue-se da anterior
por significar uma atuação política em uma arena concreta: o mundo do
trabalho. Os movimentos médicos trouxeram para o conjunto do movimento
sanitário as relações de trabalho e as regras colocadas na sociedade brasileira
durante o regime militar para o controlar. Esses movimentos caracterizaram
uma nítida divisão de pensamentos (e alianças) no interior da categoria
médica, entre os liberais, os empresários e os assalariados. O período aqui
estudado caracterizou-se por impasses entre a ideologia liberal e a ideologia
assalariada trabalhista. Esta última era postulada por um número expressivo
de profissionais médicos, a ponto de constituir um movimento para a
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conquista dos instrumentos de luta dos trabalhadores: os sindicatos.
O Movimento de Médicos Residentes é analisado à parte, porque, a nosso
ver, constituiu nesse período a vanguarda do movimento médico em geral.

Denominamos a terceira vertente de academia por ser assim
conhecido, no nosso meio profissional, o campo de atuação na área de
docência e pesquisa. Nela, foi construído o marco teórico – o referencial
ideológico – do movimento, e nela se formaram os agentes reprodutores/
construtores desse marco teórico. A academia foi a vertente que deu origem
ao movimento sanitário e cuja manutenção é sua base de consolidação, já
que ela dá o suporte teórico às propostas transformadoras.
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL

Na primeira parte deste livro, afirmou-se que o movimento sanitário
originou-se nas universidades, em ação conjunta de professores e alunos.
Apontou-se, também, a pressão exercida pelos estudantes de medicina para
uma aproximação maior com a realidade sanitária da população. Naquele
momento, a UNE, tornada ilegal pela ditadura militar, encontrava grandes
dificuldades de reorganização. Na massa estudantil, que superava a casa de
um milhão, predominavam alunos de faculdades particulares, pouco
identificados com as lutas populares. A ação repressiva estava mais dirigida
contra o movimento estudantil do que contra os movimentos de periferia e
as lutas sindicais (Kucinski, 1982).

Exemplo máximo dessa ação repressiva preferencial foi, em 1977, a
operação militar sem precedentes montada para cercar todas as estradas que
levam a Belo Horizonte, onde seria realizado o III Encontro Nacional de
Estudantes (ENE). Na ocasião foram presos 850 estudantes. Nova tentativa
de realizá-lo, na PUC de São Paulo, também foi reprimida com grande violência.

Somente a partir de fins de 1977, a repressão começa a recuar, mas
em nenhum momento, nas universidades, a abertura foi outorgada.
Teve que ser conquistada palmo a palmo, desde o primeiro ciclo de
‘debates’, realizados sob forte tensão e muitas vezes proibidos, até o
Congresso em Salvador, em maio de 1979, onde se reorganiza a União
Nacional dos Estudantes. (Kucinski, 1982:108)

Setorialmente, os estudantes se organizaram nas Semanas de Estudos
sobre Saúde Comunitária (SESACS), até certo ponto ignoradas pela repressão,
que não identificou o caráter político das discussões. Mesmo assim,

na véspera da abertura da I SESAC, em Belo Horizonte, houve um
atentado terrorista contra o Diretório Acadêmico da Medicina e foram
quebrados todos os vidros. Mas, na verdade, as discussões na SESAC

não foram alvos de ações repressivas como aconteceu, por exemplo,
com as tentativas de realização do ENE. Acredito que a questão da
SESAC passou meio despercebida porque não era a forma de organização
tradicional do movimento contestatório. Movimentos muito menores
que a SESAC foram muito mais reprimidos. A tentativa de fazer o III

O MOVIMENTO ESTUDANTIL E O CENTRO

BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE (CEBES)4
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ENE que foi em Belo Horizonte deu centenas de prisões e a mesma
equipe que participava da SESAC não sofreu nada. Acho que os cartazes,
as discussões revestiam-se de aspecto técnico e que não se percebia
muito, na época, qual era a importância que pudesse ter. (Campos,
1986)29

De 1976 a 1978, o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina
(ECEM) transformou-se em encontro político, canalizando as discussões para
os aspectos sociais da saúde. Essa foi uma estratégia de núcleos estudantis
de ‘oposição’, congregados em parte nas SESACS.

Até 1976 o ECEM era uma coisa basicamente oficialista,  onde o aluno
apresentava o trabalhinho que fazia como ajudante do professor.
Financiado pelo MEC, o estatuto do ECEM continha a proibição de se tratar
de questões políticas. Então, o setor mais progressista ou de esquerda do
movimento estudantil, naquela época, não encontrava no ECEM nenhum
espaço para realmente discutir as questões. (Campos, 1986)

No meio estudantil, as propostas de discussão sobre saúde comunitária
atraíam estudantes resistentes a um envolvimento maior com os diretórios
acadêmicos. “Aconteceram dois movimentos: de um lado a baixa politização dos
estudantes de medicina refletida de certa maneira no ECEM e, de outro lado, o
sentimento de algumas lideranças estudantis de que os assuntos propriamente
políticos, ou seja, discutir conjuntura, não estavam atraindo as pessoas e não se
conseguia um ponto de aglutinação dos estudantes” (Campos, 1986).

A partir dessa constatação, em julho de 1974 organizou-se em Belo
Horizonte a I SESAC, que já nasceu com a perspectiva de “reunir estudantes,
professores e profissionais para debater os determinantes sociais, econômicos
e políticos da estrutura de saúde, bem como as práticas de saúde comunitária
em desenvolvimento” (Saúde em Debate, (2):58-59, 1977).

Os organizadores da I SESAC eram membros do Centro de Estudos de Saúde
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua principal motivação para
realizar as semanas sobre saúde comunitária foi a necessidade de compreender
melhor e de se posicionar frente à realidade de saúde da população brasileira. “À
medida que participávamos da análise da realidade brasileira através de grupos
de discussão na Faculdade de Medicina surgiram opções para o futuro trabalho
na área da Saúde.” (Saúde em Debate, 1977). “Então tomamos conhecimento de
um documento intitulado ‘Medicina da comunidade – a saúde na mão do povo’,
elaborado por alunos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de
Brasília. (...) Identificamo-nos com a exposição dos colegas de Brasília e sentindo
falta de subsídios para o aprofundamento de nossas preocupações, decidimos
promover a I SESAC” (Campos, 1986).

Nos contatos para a realização dessa semana, estabeleceram-se vínculos
do grupo da UFMG com os de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro.

29 Campos, F. E. Entrevista concedida à autora.
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Resolvemos fazer um evento que se diferenciasse do evento ECEM. E
foi marcado para julho, exatamente uma semana depois do ECEM, de
forma que aqueles setores de esquerda, que estavam no ECEM, pudessem
vir a participar desse evento. (...) Existiam tão poucas promoções
naquele tempo que para você ter uma idéia os convidados vieram e
ficaram a semana inteira: Sergio Arouca, Cecília Donnangelo,
Guilherme Rodrigues da Silva, Hésio Cordeiro, todos, a semana inteira.
(Campos, 1986)

Por sua origem, pela dimensão que conquistou dentro do movimento
estudantil do setor saúde – ultrapassando o ECEM, por ter assumido um
caráter político desde o seu início – e por congregar não só estudantes de
medicina mas de toda a área da saúde, a SESAC foi tanto um locus de formação
da consciência sanitária entre os estudantes e quanto de difusão do
pensamento da corrente médico-social do movimento sanitário.

As SESACS foram realizadas onde havia apoio institucional de
universidades ou secretarias que desenvolviam projetos de medicina
comunitária ou de extensão de cobertura através da medicina simplificada:
1975 em Campinas, 1976 em Curitiba, 1977 em Londrina. Observa-se que
a formação da consciência sanitária nesse locus se faz na direção de duas
idéias-chave: pela democratização do País e do setor, e contra a privatização
da saúde em um movimento similar ao que ocorria em outros fóruns.

Na realidade, os estudantes arcaram com o peso da organização,
divulgação e realização das duas primeiras SESACS, embora elas tenham
sido imaginadas como espaço de reunião não só de estudantes, mas também
de profissionais e professores da área. E o movimento estudantil vivia um
processo intenso de diferenciação interna e de radicalização, configurando-
se nitidamente as diversas tendências políticas. Em Campinas, a
radicalização do movimento estudantil coincidiu com a situação de quase
incompatibilidade dos professores do departamento de medicina preventiva
com a UNICAMP. E iniciou um processo que iria até 1978, na V SESAC, quando,
então, esse fórum iria esvaziar-se até desaparecer. “Na II SESAC o movimento
estudantil tomou a decisão de intervir no ECEM, quer dizer, recuperar o
fórum ECEM e, em 1976, após a III     SESAC em Curitiba, a reunião anual do
ECEM já foi feita com uma estrutura controlada pelos estudantes. Exatamente
por isso o ECEM perdeu toda ou quase toda a ajuda oficial” (Campos, 1986).

Durante o 8o ECEM, realizado em Maceió em julho de 1976, os
estudantes discutiram o controle da natalidade, a padronização do currículo
mínimo das escolas e a medicina comunitária. Sobre esse último tema,
observava-se no relatório final: “os programas de medicina comunitária, tanto
os governamentais quanto os desenvolvidos pelos departamentos de medicina
preventiva, são planejamentos de cúpula, elaborados sem a participação ativa
das comunidades, que não têm acesso aos mecanismos de decisão e encontram
restrições para expressar seus interesses.” Destacava-se, também, a necessidade
de amplos debates sobre a questão, para o que seria preciso “dispormos de
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liberdade de discussão dentro das faculdades, a fim de que possamos realmente
ter uma participação crítica na sociedade em que vivemos” (ECEM, 1976).

Ainda neste ano, um número significativo de profissionais participou
da III SESAC, realizada em Curitiba, atraídos pelo crescimento das Semanas
e pela possibilidade de discussão dos projetos alternativos em andamento.

Em 1977, em Santa Catarina, o temário do 9o Encontro Científico de
Estudantes de Medicina era constituído por discussões sobre condicionantes
de saúde, orientação para reforma de currículo e participação estudantil.
Destacam-se as conclusões sobre ‘condicionantes de saúde’ para demonstrar
como as organizações setoriais estudantis conseguiram promover uma discussão
cerceada na organização nacional, a UNE. O relatório final apontava:

Mesmo uma análise superficial permite identificar a causa básica da
existência de um quadro tão grave da saúde do brasileiro no seu baixo
nível de renda (...) esta situação de brutal desigualdade no plano
econômico é garantida, no plano político, por um regime violentamente
repressivo que atuando em todos os níveis (...) age no sentido de impedir
o avanço da consciência e da organização de amplas camadas de
descontentes da população e, fundamentalmente, das classes
trabalhadoras. (...) Deste modo, hoje a política nacional de saúde se
resume a medidas paliativas que em nada contribuirão para uma
verdadeira melhoria na realidade de saúde brasileira. Esta situação
se reflete diretamente no ensino médico, quando o nosso currículo é
orientado para uma prática médica de especialização, em detrimento
da formação do médico generalista de que precisamos.

E conclui: “tendo em vista os aspectos analisados, achamos que a
melhoria dos níveis de saúde da maioria da população brasileira está
intimamente relacionada com a organização livre e independente dos
trabalhadores em suas entidades representativas para que possam conquistar
reais avanços de seus níveis de vida e saúde.” (ECEM, 1977)

Neste ano, a IV SESAC, em Londrina, voltou a contar com a presença
e a atuação dos profissionais, articulados principalmente ao redor do CEBES,
mas também através da ANMR, em processo de crescimento organizacional,
e da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (AMERJ), um núcleo de
resistência durante todo o período mais repressivo do regime militar. Assim
organizados, os profissionais de saúde propuseram dividir responsabilidades
com os estudantes sobre discussão, definição, organização e promoção das
futuras SESACS. Isso realmente aconteceu por ocasião da V SESAC, no ano
seguinte, em Santo André (SP). No entanto, o processo de crescimento
organizacional em outros loci, como o CEBES, os sindicatos e o movimento de
médicos residentes, parece ter reduzido a participação dos profissionais nas
SESACS que continuaram sendo realizadas em 1979, em Florianópolis, e em
1980, em Vitória. Os profissionais passaram a compartilhar, não a organização
e divulgação do evento, e sim o conhecimento desenvolvido no campo da
medicina social30.



75

A IV SESAC foi, portanto, um momento sui generis de encontro entre
profissionais e estudantes, e o relato que dela fazem Eric Rosas e Francisco
Eduardo Campos (Saúde em Debate (4), 1977:69-70) traça um panorama
do movimento sanitário naquele ano. Para o CEBES

a SESAC deve ser um momento privilegiado de discussão das lutas
específicas e mais gerais em relação às questões de saúde, um espaço
aberto para que todos se encontrem, permutem suas experiências e
organizem seu combate – reunidos em torno do problema comum: a
saúde comunitária. Para os profissionais, tal responsabilidade está,
hoje, em ampliar ao máximo suas formas de organização, os espaços
para o debate e suas frentes de luta, seja através das associações
profissionais, dos sindicatos específicos, das Sociedades Médicas e do
próprio CEBES, seja através de eventos como a SESAC, a SBPG, Congressos
da ABEM, ECEM e outros seminários, encontros e congressos, mantendo
desta maneira viva a chama da discussão e lutando pelo acesso da
maioria da população à saúde, e não só à saúde como também a uma
maior participação na vida nacional, somando seus esforços ao de
todas as demais entidades e setores que lutam pelas liberdades
democráticas.

Estava, então, em curso o trabalho desenvolvido desde 1974 entre a
Fundação Universidade Estadual de Londrina (FUEL) e a Prefeitura
Municipal: o Programa Comunitário de Atenção à Saúde Familiar, financiado
pela Fundação Kellog e pela OPAS, que, tendo como modelo a atenção
primária de saúde, ampliou os serviços básicos com diretrizes semelhantes
a outras experiências em andamento no País. No entanto, essa experiência
diferenciava-se das demais por acontecer em um município altamente
urbanizado, onde predominava a forma de organização privada liberal da
medicina brasileira, o que não ocorria com a maioria dos demais projetos,
geralmente dirigidos a populações rurais e desassistidas (Almeida, 1979).
Essa experiência, que em 1977 atravessava uma fase de ampliação, foi
relatada na IV SESAC, assim como os projetos de Montes Claros (MG), Capim
Branco (MG) e Porto Nacional (GO). A apresentação dessas e de outras
experiências, nos anos seguintes, fez com que um número crescente de
estudantes do último ano procurasse esses locais para exercitar seu
aprendizado, engajando-se profissionalmente em propostas alternativas de
condução e organização dos serviços de saúde.

Também foram importantes as discussões travadas em 1976 e 1977
nos congressos da ABEM31 –  que, mesmo em transformação e de certa forma
‘em sintonia’ com o que vinha ocorrendo em outros fóruns, manteve com o
movimento sanitário um vínculo indireto e restrito. Indireto, na medida em
que não compartilhava da luta mais geral do movimento sanitário – pela

30 Ver Pellegrini Filho (1978).
31 Para mais detalhes sobre essa entidade, consultar Veras (1981).
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democratização e contra a privatização – restrito, por se ater ao campo da
medicina, ao passo que o movimento sanitário trabalhava com o da saúde.

Na V SESAC, realizada em 1978 em Santo André, foram apresentados
alguns trabalhos que vinham sendo desenvolvidos no PESES. Nessa semana,
o movimento estudantil

estava muito radicalizado. Era um espaço retórico, de marcar posição
política, sem transformar-se num espaço de discussão de experiências
profissionais. A SESAC começou a tomar um caráter muito teórico e
começou a perder seu sentido frente a uma conjuntura em que o
movimento estudantil passava pela reestruturação da UNE e,
posteriormente, o ECEM, recuperado dos ‘oficialistas’  passou a ser
membro do Conselho Nacional de Entidades Médicas (CONEM), da
UNE. Por outro lado, tinha o CEBES e começava a ter,  ao nível do
sindicalismo médico, um outro tipo de luta mais corporativa. Então,
talvez sejam esses os principais motivos que levam, num certo momento,
a SESAC a desaparecer. (Campos, 1986)

O movimento estudantil setorial teve uma atuação específica no
interior do movimento sanitário, participando tanto na sua origem como na
sua articulação. Seu desenvolvimento mostrou certa contradição com as
dificuldades encontradas pelo movimento estudantil mais geral para
reorganizar a UNE. Os encontros estudantis setoriais, neste momento, são
fóruns políticos não só pelo ‘deslocamento’ da visão predominante sobre os
assuntos científicos, mas também pela organização ativa e dirigida para a
discussão das questões políticas e sociais da saúde. Durante esses encontros,
também difundiu-se a ideologia do assalariamento, engajaram-se futuros
profissionais em projetos alternativos e discutiram-se a formação do
profissional e as necessidades de transformações curriculares. Mas,
sobretudo, difundiu-se e ampliou-se o movimento sanitário, que, em suas
origens encontrou no movimento estudantil uma de suas maiores bases de
ação. Em uma estratégia que envolvia o conjunto dos estudantes da área
de saúde, difundiu-se uma ideologia e uma estratégia de luta, e ampliou-se
a consciência sanitária e social.

O CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE

Quando se realizou, em Brasília, a 28ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em julho de 1976, a sociedade
brasileira dispunha de poucos canais para manifestar sua oposição ao regime.
As conseqüências e as causas políticas do ‘milagre’ já eram tão patentes no
ambiente universitário que levaram a transformação desse fórum científico
em fórum político.

As reuniões da SBPC passaram a congregar um número cada vez maior
de pessoas exigindo a redemocratização do País. Por este motivo, a partir de
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1977, foram controladas pelas forças da repressão, que chegaram até mesmo a
impedir a realização da reunião desse ano, em Fortaleza. “Em 1976, todas as
energias da oposição liberal ao regime concentraram-se num dado momento na
reunião anual da SBPC. Ali, em clima de grande tensão, à sombra do próprio
Palácio, a comunidade acadêmica, no seu sentido mais amplo e convencional,
repudia os valores do estado autoritário e pede o retorno aos quadros universitários,
dos professores expurgados pelo regime” (Kucinski, 1982:106).

Por essas reuniões anuais da SBPC terem se tornado um novo espaço
de debate político contra o autoritarismo, a reunião de Brasília atraiu um
grupo de pessoas ligadas aos departamentos de medicina preventiva e social
do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nela discutiu-se a formação de uma
entidade aglutinadora do ‘novo’ pensamento em saúde, à semelhança das
demais associações e sociedades da SBPC (Arouca, 1986)32.

Grande parte dos componentes desse grupo tinha passado pelo
departamento de medicina preventiva da UNICAMP, que até 1975 constituíra
um centro de atração nacional de pessoas com passado de trabalho político
na área da saúde. Ali se iniciara a análise do processo saúde/doença pelo
ponto de vista do materialismo histórico. Após o conflito entre esse
departamento e a reitoria da UNICAMP, o grupo se fragmentou: uma parte foi
para São Paulo, para o mestrado no DMP da USP ou para a SES,
particularmente para o projeto da Zona Leste; outra parte foi para o Rio de
Janeiro, onde daria início ao desenvolvimento do Programa de Estudos Sócio-
Econômicos em Saúde (PESES), da FINEP/FIOCRUZ.

Esse grupo tornou a congregar-se na reunião da SBPC em Brasília,
que atraiu pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro, muitas delas vinculadas
ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Ali foram apresentados os projetos
que o PESES iria iniciar e as conclusões de trabalhos realizados na UNICAMP. A
organização da SBPC dividiu as apresentações em diferentes grupos –
medicina, epidemiologia etc. – onde a discussão diferia totalmente do enfoque
adotado por esse grupo. Analisando a SBPC como “um espaço a ser trabalhado”
cuja organização era feita a partir de associações, percebeu-se,

simultaneamente, que a SBPC era o grande espaço de debate político e
que para trabalhar nela a gente precisava de uma entidade. Para
trabalhar esse novo momento político que estava começando para a
sociedade brasileira, era fundamental ter uma instituição que começasse
de uma forma ampliada um debate das questões políticas da área da
saúde. (...) Já na assembléia final da SBPC começamos a colocar a
questão da política da saúde. É a partir disso que, principalmente, o
grupo de São Paulo faz a proposta da criação do CEBES. (Arouca,
1986)

O CEBES surge a partir de uma proposta lançada por um numeroso
grupo de médicos que fazia o primeiro curso de Saúde Pública na

32 Arouca, A. S. S. Entrevista concedida à autora.
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Faculdade de Saúde Pública da USP. A origem desses médicos eram os
Departamentos de Medicina Preventiva e Social da USP, UNICAMP,
Sorocaba, Botucatu, Santa Casa de São Paulo, Escola Paulista de
Medicina, bem como pessoas ligadas à UFRJ e à AMERJ – Associação
Médica do Estado do Rio de Janeiro. (Saúde em Debate (5), 1977:63-64)

Na verdade, segundo Arouca, “nascia Saúde em Debate, não o CEBES.
O CEBES aparece inicialmente como a forma de permitir que a revista seja
lançada. Para fazer e divulgar uma revista que pudesse ser o veículo de
todo esse pensamento crítico na área da saúde, era necessário ter uma
instituição que a viabilizasse”. Ele explica que o CEBES “já nasceu com uma
discussão, e continuou sempre, até hoje. A primeira pergunta foi se o CEBES

era um instrumento de lançamento da revista ou se o CEBES era uma
instituição que tinha um projeto político na área da saúde, de organização
de pessoal de esquerda, progressista, e que, no seu âmbito de trabalho
tinha uma revista.”

A idéia de se lançar uma revista foi logo ampliada “para a criação de
um Centro de Estudos que promovendo um amplo debate, envolvesse vários
setores e constituísse um núcleo de opinião capaz de influenciar os
profissionais de saúde.” (Saúde em Debate (5), 1977:63). Essa ampliação
deu-se através da própria organização para o lançamento e a distribuição
da revista: começaram a surgir núcleos de até duas ou três pessoas, que
foram crescendo paulatinamente. Além do Rio e de São Paulo, formaram-
se núcleos em Belo Horizonte, Recife e Salvador.

Em 4 de novembro de 1976, o CEBES lançou a revista Saúde em Debate,
com o objetivo de “ampliar e levar adiante as discussões e a análise do setor
saúde como componente do processo histórico-social, no sentido de reafirmar
a íntima relação existente entre saúde e a estrutura social. Nossos
colaboradores, de várias maneiras, acumulam experiências nessa área e
têm, na defesa dos interesses coletivos, a regra norteadora de suas
realizações” (Saúde em Debate, (1), 1976:3). Como patrono, foi escolhido o
professor Samuel Pessoa, falecido naquele ano, “um de nossos maiores
inspiradores”, que fora expurgado pelo regime e a quem foi dedicado o
primeiro número da revista.

O CEBES materializou e difundiu o pensamento médico-social, como
afirma o primeiro editorial ao apontar a saúde como componente do processo
histórico-social. Congregou, corporificou e divulgou o pensamento sanitarista,
que já tinha sido permeado pelas ciências sociais marxistas. Apesar de ter atuado
em um cenário inicialmente limitado, conseguiu expandir-se e crescer como
força organizada da sociedade civil, pelo fato de aglutinar um conjunto de
estudantes e profissionais da saúde cada vez mais descontentes com os rumos
da assistência à saúde no País. Dessa forma, foi uma pedra fundamental, embora
não a única, do movimento sanitário como movimento social organizado.
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OS     PRIMEIROS ANOS: DA DEMOCRACIA TUDO DEPENDIA

Esse primeiro momento foi “uma fase de Saúde em Debate e de
começar a refletir sobre esse espaço de relação entre o pensamento da
academia e o que estava acontecendo na sociedade brasileira em geral,
passando pela SBPC” (Arouca, 1986).

O espaço de atuação do CEBES foi amplo: na seção de informes do
primeiro número da revista foram anunciados o XIV Congresso Brasileiro
de Educação Médica, o XI     Congresso Nacional de Médicos Residentes e o
VIII     Encontro Científico de Estudantes de Medicina (ECEM).

“Nesse primeiro número tem muito do que vinha sendo produzido
na UNICAMP. Mesmo o texto de saúde comunitária, com uma abordagem
epistemológica do trabalho político, tenta passar, em uma linguagem quase
cifrada, que existia um caminho de trabalho político na área de saúde”
(Arouca, 1986). A revista trazia análises de modelos assistenciais, programas
comunitários e projetos institucionais, difundindo, enfim, o corpo doutrinário
do movimento sanitário.

O CEBES publicava a revista e promovia encontros, mesas-redondas,
debates e reuniões que discutiam vários aspectos do setor saúde.

Arouca (1986) define o CEBES como “um centro de estudos que
organiza debates sobre planejamento familiar, Previdência Social,
medicamentos. Começa a transformar figuras do pensamento crítico na área
da saúde – como Gentile de Mello e Mário Vítor de Assis Pacheco – em
nacionais a partir da divulgação desse trabalho. E, começa efetivamente a
se transformar num centro de estudos”.

Em 1977, o segundo número da revista trazia uma primeira avaliação:

O CEBES é hoje uma realidade. Embora a estruturação dos núcleos só
esteja avançada em São Paulo e Rio de Janeiro, o número de sócios
alcançou 1000 e contamos com capacidade operacional para
realização dos objetivos, como ficou demonstrado nos lançamentos
levados a cabo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
Porto Alegre, Brasília, Vitória, Campinas e Sorocaba. (...) Saúde em
Debate encontrou muita receptividade e atualmente temos
aproximadamente 4000 assinantes. (...) A principal atividade do
Centro será editar a revista (...) afora isso, o CEBES tem o dever de
participar ativamente da vida, das promoções, de entidades que
congreguem profissionais de saúde. Deve, igualmente, prestar assessoria
a organismos diversos, em suas atividades relacionadas com saúde,
como sindicatos, associações de bairro, órgãos de imprensa, entidades
estudantis, os diversos níveis do poder legislativo, escolas, etc. (...)
Para 1977, além das atividades relacionadas acima, destacam-se
duas: nossa participação na Reunião Anual da SBPC em Fortaleza e
a perspectiva da realização do XIX Congresso Brasileiro de Higiene
(Saúde em Debate (2), 1977:60-61).
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Também no editorial do segundo número o CEBES posicionou-se no
cenário setorial. Na discussão das modalidades de exercício da medicina
no Brasil, três grupos de pensamento foram identificados:

Um ligado aos interesses das empresas médicas, fortemente organizado
e influente, apesar de minoritário entre os profissionais, que obtém
apreciáveis recursos oriundos do INPS. O segundo grupo, que reúne,
acreditamos, a maior parte dos médicos, é representado pela Associação
Médica Brasileira e suas federadas, dispondo de numerosas publicações
para difundir suas idéias. Defende a tradicional modalidade de
exercício, a livre escolha, o pagamento por unidade de serviço, opondo-
se, ao nosso ver; a um processo historicamente irreversível. No terceiro
grupo, em expansão, nos incluímos: a dos assalariados, mas com
direitos trabalhistas atendidos, (...) com disposição de lutar por um
Sistema Nacional de Saúde, público, institucional sem fins lucrativos,
cuja definição e rumos sejam dados pelas entidades legitimamente
representativas dos usuários, (...) ou seja, que é capaz de conciliar as
exigências éticas fundamentais da profissão com a elevação do nível de
saúde da população, e com o preceito, também ético, e com o qual nos
identificamos, de que a saúde é um direito de cada um e de todos os
brasileiros. (grifo nosso).

Analisando os dois primeiros números da revista, observa-se que:

•   a criação do CEBES foi a pedra fundamental na organização de um
movimento social: o movimento sanitário de origem preventivista;

•   o CEBES posicionou-se no cenário político do setor difundindo o
pensamento médico-social e atuando nas entidades profissionais,
disseminando a ideologia em que o assalariamento é visto como uma
aproximação com as classes populares, podendo ser utilizado na
transformação da ideologia médica liberal;

•   o CEBES definiu claramente seu espaço no cenário político do setor:
não criticou apenas os interesses empresariais – o principal inimigo,
representado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e
secundariamente pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo
(ABRAMGE) – mas criticou também a posição retrógrada e reacionária
de entidades corporativas médicas como a AMB.

O CEBES procurou ampliar sua base de adesão, articulando-se a SESAC,
ECEM, ABEM, SBPC e as diversas faculdades, assumindo uma postura
ideológica nova: “a do assalariado que luta para que a saúde seja um direito
de cada um e de todos os brasileiros.”

Em meados de 1977, o CEBES viveu sua primeira ‘crise’. No editorial
do terceiro número de Saúde em Debate, apontava-se a existência de duas
concepções de atuação

não excludentes, que polarizam os interesses de grande número de
associados. A primeira afirma o CEBES como aglutinador das tendências
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renovadoras do setor saúde, em nível profissional, com o objetivo de
coordenar esforços para desenvolver políticas de saúde mais adequadas
à realidade brasileira (ou ‘necessidades sanitárias da população’). A
segunda concepção, sem subestimar o trabalho nas entidades de
profissionais de saúde, quer desenvolver atividades voltadas mais
diretamente à comunidade através de suas várias organizações. Na
realidade, as duas concepções se harmonizam, quando o CEBES é concebido
como um grande grupo de opinião, capaz de promover o debate sobre os
reais problemas de saúde, adequando os interesses dos profissionais às
necessidades da população... (grifo nosso).

Se é verdade que o CEBES já era um grande grupo de opinião, a
evolução dos fatos evidenciou que as duas concepções não chegaram a se
harmonizar. De maneira geral, mas principalmente na Região Sudeste, os
núcleos do CEBES dedicaram mais atenção ao trabalho com os profissionais
– e, posteriormente, com as instituições – do que às atividades diretamente
voltadas para a comunidade, através de suas organizações.

Nesse mesmo editorial encontram-se os princípios básicos desse
‘movimento de opinião’ em torno dos quais os profissionais se aglutinaram
e construíram propostas e projetos: “democratização do setor saúde e Reforma
Sanitária que deve ter como marco a unificação dos serviços de saúde,
públicos e sem fins lucrativos, com a participação dos usuários estimulada.”

A Reforma Sanitária (lema originado da experiência italiana) persistiu
durante algum tempo como palavra de ordem, mas foi abandonada e só foi
retomada em 1985/1986. A unificação do sistema de saúde continuou a
orientar o movimento como a imagem-objetivo do instrumento viabilizador
das propostas. A democratização passou a ser o princípio básico: da
democracia tudo dependia. Nesses três primeiros anos de existência, o CEBES

representou, com essa proposta, a sua adesão aos demais movimentos sociais,
tais como o movimento contra a carestia e a luta pela anistia. Esse princípio
básico foi exposto no documento intitulado “A Questão Democrática na
Área da Saúde”, apresentado em 1979 no I Simpósio sobre a Política
Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados e acatado por unanimidade
como posição oficial da reunião.

O CEBES, que inicialmente tinha como lema a luta pela Reforma
Sanitária, pela unificação do sistema de saúde e pela democracia, acabou
por se concentrar “durante aquele período na luta que era a luta
fundamental: a luta pela derrubada da ditadura. Então, Saúde e Democracia
passa a ser o grande lema do CEBES por um longo período” (Arouca, 1986).

Como parte da estratégia de ocupação dos espaços aglutinadores dos
profissionais de saúde, o movimento sanitário começou a pressionar pela
realização do Congresso Brasileiro de Higiene, que a Sociedade Brasileira
de Higiene (SBH) não realizava havia sete anos. A necessidade de renovação
dessa entidade foi destacada desde o primeiro número de Saúde em Debate,
mas a SBH resistiu à introdução de um pensamento novo, chegando ao
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ponto de rasgar as fichas de inscrição de profissionais reconhecidamente ligados
à medicina social ou à saúde coletiva. Antes da realização do congresso, o
editorial do quarto número de Saúde em Debate (1977) analisava:

Passados sete anos, persistem os esforços obstinados dos que
gostariam de que a Saúde Pública ‘ficasse no seu lugar’ – ela não
deveria preocupar-se com a assistência médica, regionalização e
hierarquização da assistência hospitalar ou saneamento nas grandes
cidades, menos ainda com indústria farmacêutica ou poluição do
meio ambiente. [No entanto] cabe reafirmar hoje, mais do que nunca,
que o campo de conhecimentos e atividades que é a Saúde Pública têm
amplos objetivos: a elevação dos níveis de saúde da população, por
meio de medidas de alcance coletivo e individual, a partir da
participação ativa da comunidade.

O CEBES pressionou muito pela realização do XIX Congresso Brasileiro
de Higiene, que por fim aconteceu no Palácio das Convenções do Parque
Anhembi, em São Paulo, em outubro de 1977. Embora não significasse
grande ocupação de espaços ou muitas adesões, foi um momento importante
para o movimento sanitário e para a auto-percepção da existência
relativamente organizada e coesa de um grupo.

Durante esse congresso, o CEBES realizou a sua I Assembléia Nacional,
e passou a ter uma posição mais beligerante na luta pela democracia. Com
base em uma proposta do XII Congresso da Associação Nacional de Médicos
Residentes (ANMR), o centro decidiu promover em várias capitais o Dia
Nacional de Saúde e Democracia, divulgando uma carta dos profissionais
de saúde à população brasileira. Com milhares de assinaturas, o documento
“faz em traços fortes, o diagnóstico do panorama da saúde no Brasil, aponta
em linhas gerais a saída – fim dos privilégios dos grupos privados, melhores
condições de vida para o povo, democracia – e declara que profissionais e
população têm interesses coincidentes” (Saúde em Debate (4), 1977).

A partir de então, o CEBES, como entidade dos profissionais de saúde,
concentrou suas atividades na luta geral da sociedade brasileira pela
democratização e contra a carestia, e, no âmbito setorial, na reorganização
das entidades médicas. Aparentemente, a participação nas entidades médicas
minou a capacidade organizacional do próprio CEBES. Em meados de 1978,
a validade de sua manutenção era questionada em vários núcleos,
principalmente no Rio de Janeiro. Criado como um centro de estudos para
“promover o debate dos problemas de saúde, dentro de uma perspectiva
social mais ampla, na verdade, o CEBES funcionou neste período (1977-
1978) como um centro aglutinador de oposições que ainda não conquistara
seus canais de expressão” (CEBES, 1979a).

Nesse segundo momento, o CEBES satisfazia

duas grandes necessidades da esquerda da saúde: de um lado, a criação
de um local de discussão onde pudesse ser apresentada sua proposta
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política. Um espaço que não fosse o institucional nem o acadêmico
(...) mas que permitisse a formulação de um projeto alternativo. (...)
era um momento em que explodiam os cursos de saúde pública, surgiam
vários programas, aumentava numericamente a massa de sanitaristas
que sentia a necessidade desse tipo de espaço. Por outro lado, existia a
necessidade de um local para reunião das oposições sindicais. As
oposições sindicais do Rio e São Paulo surgiram praticamente dentro
do CEBES. (Rosas, 1986)33

Em virtude de seu envolvimento com o movimento sindical e com a
renovação das entidades dos profissionais de saúde, no final de 1978, o
CEBES entrou em uma crise que perduraria até meados de 1979, evidenciada
na própria revista, que só voltou a ser publicada no início de 1980. Essa
crise, iniciada com o afastamento de vários profissionais que passaram a
atuar no movimento sindical, tornou-se uma crise de projeto. “Começa a
discussão se cabia ou não a existência de um núcleo na luta cultural.” A
discussão e a subseqüente superação da crise mostraram que o CEBES deveria
“ter um certo afastamento do movimento corporativo e procurar ancorar o
seu projeto político, no que começa a aparecer como uma força muito grande,
a questão da sociedade civil. Começar uma ligação com o trabalho político
mais geral e colocar o conhecimento que ele detinha para as associações
populares” (Arouca, 1986).

Esse período de descontinuidade – mas não de paralisia – não atingiu
de maneira igual todos os núcleos do CEBES. Essa entidade era composta por

um grupo de posições políticas bastante heterogêneas. Ainda que
existisse uma hegemonia do Partido Comunista Brasileiro dentro do
CEBES, ele era heterogêneo porque pessoas passaram a encontrar no
CEBES um local onde discutir as frustrações no exercício profissional.
Então, vão aparecer os grupos que estavam fazendo a crítica da
psiquiatria ... (...) discussões sobre saúde da mulher, do trabalhador...
tudo refluía  para o CEBES. Depois se vão. O tema saúde da mulher, por
exemplo, vai para o movimento feminino. Refletiam-se, ali, as
diferentes posições políticas que estavam aparecendo na sociedade.
(...) E a discussão do espaço institucional como espaço de luta política
estava muito presente. (Arouca, 1986)

Nessa época, o CEBES participou de um outro fórum de aglutinação,
restrito aos ‘altos escalões intelectuais’ do movimento sanitário, que chegou
a receber o nome de ‘Projeto Andrômeda’. A idéia surgiu no XIX Congresso
Brasileiro de Higiene, em 1977, e tinha como objetivo articular em uma
proposta comum pessoas ‘de esquerda’ com vinculação institucional. Em
1978 houve duas reuniões. Nenhum projeto foi formulado, embora tenha
havido concordâncias quanto a algumas estratégias. Deste modo, adotou-se
um modo de ação que ocorre ocasionalmente: dirigentes ou intelectuais de

33 Rosas, E. J. Entrevista concedida à autora.
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esquerda, com espaço de ação institucional, reúnem-se para unificar suas
análises e propostas, unindo forças. O nome adotado pelo grupo, com um
toque de ficção científica, demonstrava a consciência da pouca viabilidade
política daquelas propostas. Para alguns, as reuniões do Projeto Andrômeda
serviam “para conversar, para definir com melhor precisão as idéias, definir
estratégias que pudessem viabilizar eventualmente essas idéias e articular
ações para ocupar espaços na medida em que esses espaços se apresentassem
ou para fabricar espaços” (Macedo, 1986)34. Para outros, o Projeto
Andrômeda não chegou a ser um projeto, e sim uma série de reuniões de
cúpula com participação restrita a pessoas com penetração institucional,
ainda raras naquela ocasião. As bases do movimento sanitário seriam os
núcleos do CEBES; seus intelectuais seriam Carlos Gentile de Mello, Cecília
Donnangelo, Sergio Arouca, Carlylle Guerra de Macedo, Eduardo Kertesz
e Mário Magalhães; sua cúpula, o Projeto Andrômeda (Nogueira, 1986)35.

Na primeira semana de novembro de 1978, em um gesto de ousadia
diante de sua situação financeira sempre precária, o CEBES lançou o livro
Medicina e Política, do médico e professor italiano Giovanni Berlinguer, e
trouxe o autor para uma semana de lançamentos e conferências no Rio de
Janeiro, São Paulo e Bahia.

Pagar a passagem de ida e volta desse famoso autor italiano era uma
ousadia financeira para um centro de estudos que mal conseguia sobreviver
com a contribuição de seus associados, as assinaturas da revista e a venda
de livros. Porém, a vinda do Professor  Berlinguer – deputado do Partido
Comunista Italiano (PCI), irmão do então Secretário-Geral do PCI – – – – –
representou, acima de tudo, uma ousadia política. Pela primeira vez durante
a ditadura, um parlamentar comunista entrou no País e falou livremente,
sem qualquer problema com a polícia política. Talvez por se tratar de um
renomado professor de medicina do trabalho na Universidade de Roma e
de medicina social na Universidade de Sassari, com vários livros publicados
– enfim, uma personalidade respeitada.

No âmbito da ‘academia’,

já tinha se passado por essa fase de procurar quais eram os núcleos
que existiam na elaboração do pensamento crítico. Inicialmente tinha
se identiflcado o grupo francês com o estruturalismo: Boltansky,
Bourdieu, Michel Foucault, Canguilhem; tinha um grupo na América
Latina, muito divulgado e organizado por Garcia; tinha se encontrado
um grupo de pessoas de esquerda na Inglaterra e se descobriu um
grupo, principalmente ligado ao PCI na Itália, Basaglia, Laura Conti,
em que a figura fundamental era e ainda é o Berlinguer. O CEBES o que
faz é contactá-lo para publicar seus livros. (Arouca, 1986)

34 Macedo, C. G. Entrevista concedida à autora.
35 Nogueira, R. P. Idem.
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Para o movimento sanitário, foi marcante descobrir Giovanni
Berlinguer, e a relação que faz entre saúde e democracia – “ditadura e
insalubridade caminham sempre juntas” (Saúde em Debate (9), 1980:43) –
e seus trabalhos sobre saúde ocupacional e um novo relacionamento entre
médicos e movimentos operários.

Segundo Rosas (1986), a idéia de criar o CEBES segue, à distância, o
modelo do Instituto Gramsci. “Este era muito mais ampliado na abrangência
do campo de estudos e um centro de estudos verdadeiramente partidário,
no caso do PCI. O CEBES seria no âmbito da saúde o centro de estudos que,
sob a hegemonia do PCB, mas aberto a todas as correntes de esquerda,
seria capaz de construir uma proposta alternativa de política de saúde”.

Arouca (1986) afirma que

a visita de Berlinguer ao Brasil, em 1978, foi da maior importância
na própria definição da linha política do CEBES, de discutir como
estava se dando essa luta de associar a questão da saúde com a questão
da democratização. (...) Ele passa a maior parte do tempo nos debates
discutindo a questão da política de saúde e dentro da política de
saúde a questão da Reforma Sanitária Italiana e a criação do Sistema
Nacional de Saúde. Nesse momento, o CEBES já tem uma linha editorial,
está conseguindo manter a revista, tem núcleos sendo organizados
pelos diferentes Estados do Brasil e está fazendo, do ponto de vista
político, o salto da academia para a luta política.

A participação de Berlinguer em conferências, debates e reuniões
teve enorme importância para a linha política do CEBES, inclusive na discussão
interna, fortalecendo a corrente que via o espaço institucional como um
espaço de transformação e não de “fazer o jogo da ditadura”. Esse debate
interno só foi publicado mais de um ano depois, no número 9 da revista
Saúde em Debate. Combatendo o conhecimento médico a serviço da
exploração, Berlinguer afirmava que “o poder médico sobre os homens está
justamente no fato de o médico ser proprietário de conhecimentos vitais ao
homem. Quando o que se quer ter é um poder sobre as doenças e não sobre
os homens, socializa-se esse conhecimento, elevando-o à categoria de saber!”.

Encarando a saúde como uma conquista do povo, Berlinguer relatou
a experiência italiana da década de 60, quando “movimentos operários
urbanos, de trabalhadores rurais, partidos e movimentos de médicos
progressistas elaboram o projeto do Serviço Sanitário Nacional que levou a
luta pela saúde para as ruas, sindicatos, bairros sem esgoto, áreas sem verde
e tribunas do parlamento.” (Berlinguer, 1979)

O movimento sanitário italiano atingiu grande unidade, abrangência
e intensidade de ação no final da década de 70 e foi um modelo para o
movimento brasileiro. Quando Berlinguer retornou ao Brasil para a sua
segunda visita oficial, convidado pela ABRASCO a participar do I Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva (Pela Reforma Sanitária), em setembro de
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1986, encontrou o movimento sanitário brasileiro fortalecido, ampliado e
atuante na luta que teve nele um de seus maiores teóricos: a luta pela
Reforma Sanitária.

O INÍCIO DA LUTA NO PARLAMENTO

No primeiro semestre de 1979, o CEBES tornou a entrar em crise,
causada pelo suposto esgotamento de um espaço próprio de atuação. Segundo
Arouca (l986a), a discussão voltou-se para uma análise da conjuntura
política:

A questão da democratização da saúde passa pela política, a política
passa por uma luta parlamentar, o CEBES detém o conhecimento técnico
na área da saúde, então, ele pode se transformar num elemento de
assessoria nas instituições da sociedade civil que estão levando a luta
pela democratização. (...) A mudança que o CEBES faz é que além da
linha ideológica, de divulgação, ele passa a fornecer a base técnica na
área de saúde para os movimentos sociais da sociedade civil
brasileiro36.

Nesse período, o núcleo de Brasília destacou-se por sua atuação
parlamentar. Em virtude de sua localização, ‘especializou-se’ nesse espaço
e fortaleceu-se quando uma série de quadros técnicos se deslocaram para o
Distrito Federal para trabalhar no PIASS, no PPREPS e, a partir de 1979, nos
ministérios. Assessorou parlamentares progressistas da Comissão de Saúde,
que se revitalizou, iniciando uma fase mais combativa e presente no cenário
nacional. O resultado foi o I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde,
organizado pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e realizado
entre 9 e 12 de outubro de 1979. Dentro da mesma linha de assessoria,
outros núcleos estavam vinculados a outras esferas de atuação, como
sindicatos em São Paulo ou associações de moradores37.

O Simpósio de Saúde da Câmara funciona quase como o I Encontro
Nacional de Saúde: todos compareceram. Os próprios parlamentares
começam a não entender o que estava acontecendo porque o número de

36 Além da permanente crise de identidade, isto é, do questionamento do seu papel como
centro de estudos nas diferentes conjunturas, o Cebes enfrentou o dilema constante
entre o trabalho voluntário e a necessidade de uma estrutura profissional, menos
instável.

37 A tese de Marco Aurélio da  Ros (1991) identifica bem as diferenças de composição e de
atuação dos núcleos do Cebes. No Rio Grande do Sul, segundo o autor, o Centro tem
sua “gênese diretamente relacionada à história da medicina comunitária cujo enfoque
era a antítese da medicina liberal adotada pela Amrigs”. Ainda, o Cebes de Santa
Catarina, desde o primeiro momento, buscou alianças com os setores populares, em
particular com a Igreja  (Pastoral de Saúde) com a qual “fez chegar a linguagem da
Medicina Social à população de várias cidades de Santa Catarina e publicou Cadernos
de Educação Popular distribuindo dez mil cópias para reflexão nas Comunidades
Eclesiais de Base”.
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pessoas que chegam do Brasil inteiro para participar é muito grande.
E o documento aprovado é o do CEBES – que eu leio como presidente
nacional do CEBES. (Arouca, 1986)

Esse simpósio marcou uma nova fase. A partir daí, o CEBES passou a
vincular-se mais à política de saúde (e o necessário monitoramento das
instituições) e a ocupar de forma relativamente permanente o espaço
parlamentar – que continuou sendo um espaço de sua atuação. Iniciou-se,
então, uma nova fase para o movimento sanitário como um todo. A realização
do simpósio tornou evidente a existência de um movimento articulado, com
um projeto definido e ocupando um espaço cada vez maior na arena setorial
em defesa de seu projeto.

Verifica-se, então, a importância da participação do CEBES no I
Simpósio. O documento que apresentou, intitulado “A Questão Democrática
na Área da Saúde”, foi adotado em todos os grupos de trabalho como oficial
e fechou primorosamente o relatório final. Diagnosticou uma conjuntura
de miséria absoluta, em que cresceu a mobilização popular, especificamente
na área da saúde, e em que a medicina brasileira viveu uma crise profunda,
sendo duramente questionada. Além disto, esse documento apresentou uma
proposta para uma saúde autenticamente democrática, no sentido que foi
legitimado como princípio fundamental na VIII CNS e na Constituição de
1988: “A saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. O documento
do CEBES apresentava, para isso, oito conjuntos de medidas que objetivavam:
deter o empresariamento  da medicina; transformar os atos médicos em bem
social gratuito; unificar o sistema de saúde; atribuir ao Estado a administração
total desse sistema; entregar a esse sistema a tarefa de planejar e executar a
política nacional de saúde; estabelecer mecanismos eficazes de financiamento
do sistema; descentralizar esse sistema; viabilizar uma real participação popular
em todos os níveis e etapas da política da saúde.

O relatório seguia, tendo como base os trabalhos dos grupos Estatização
e Privatização, Hierarquização dos Serviços de Saúde, e Recursos Humanos.
O primeiro apresentou, como primeira proposta de organização dos serviços
de saúde, a instituição do Sistema Único de Saúde integrando todos os
serviços oficiais. Com relação ao financiamento, o CEBES propunha a
implantação de um Fundo Único de Saúde; com relação aos serviços
particulares, a revisão imediata dos contratos, acabando com os convênios
com pagamento por unidade de serviço.

Evidenciam-se, assim, as linhas principais da proposta defendida pelo
movimento sanitário – que guardam estreita relação e grande semelhança
com as propostas defendidas no relatório final da VIII CNS.

Em síntese: ao se analisarem a criação e o desenvolvimento do CEBES

como cristalização do movimento sanitário e tomando o período caracterizado
por Arouca e pela Diretoria Nacional 77/78, constata-se que, desde a sua
criação até o ano de 1979, o centro atravessou as seguintes fases:
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•    outubro de 1976 a junho de 1977: criação. Formação dos núcleos do
Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Lançamento da
revista Saúde em Debate. “Período de passos entusiásticos mas de
grandes incertezas administrativas e financeiras.” Início da expansão
de sócios e assinantes. Comunicação com aproximadamente 20
núcleos em todo o Brasil. Período de grande produção intelectual;
publicação da revista e de vários livros, realização de eventos para
discussão do setor saúde. Organização do fórum de discussão da saúde
na SBPC a partir de 1977. Integração do pensamento acadêmico
com as reivindicações da sociedade brasileira em geral. Constituição
propriamente de um centro de estudos;

•   junho de 1977 a fins de 1978: expansão das atividades como um
centro de estudos. Grande desenvolvimento na luta pela
democracia, particularmente na luta sindical e pela renovação das
entidades. Participação no Projeto Andrômeda. Patrocínio de visita
e conferências de autores estrangeiros, em particular a primeira
visita de Giovanni Berlinguer;

•  1o semestre de 1979: desestruturação oriunda do suposto
esgotamento do espaço próprio de atuação do CEBES. Início da
discussão que orientará o trabalho mais ligado à política da Saúde.
Fortalecimento do núcleo de Brasília, que iniciou a assessoria à
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

•   2o  semestre de 1979: início de uma nova fase do CEBES e do movimento
sanitário como um todo. Apresentação do documento “A Questão
Democrática na Área da Saúde” no 1o Simpósio sobre Política de Saúde.

Nessa conjuntura (1976/1979), o CEBES representou a pedra
fundamental do movimento sanitário como movimento social organizado.
Diferenciando-se das demais entidades, separadas por categorias, foi uma
entidade organizadora do movimento de profissionais de saúde que difundiu
um pensamento político acerca das questões da saúde através de uma linha
editorial e de outras atividades; além disso, foi um centro de estudos e de
elaboração de propostas alternativas à política de saúde vigente.

O CEBES é a ‘transposição’ de um pensamento nascido nas
universidades para o seio da sociedade civil e faz a articulação do movimento
sanitário com os demais movimentos sociais. Defende os interesses da
população, sem estar diretamente vinculado a ela – ou melhor, em sua
trajetória, esteve vinculado mais diretamente à academia ou à política
institucional, parlamentar ou executiva.

Nesta conjuntura, assim como nas subseqüentes, o CEBES sofreu crises
sucessivas e cíclicas, relacionadas ao questionamento do seu papel como
entidade na luta cultural e ideológica. Mas perdura; se muitos de seus
núcleos por vezes diminuíram e até mesmo desapareceram, ressurgiu em
todos os momentos em que o movimento sanitário precisou de uma entidade
para representar a sua luta.




