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Consideramos o movimento médico uma segunda vertente de
constituição/ação do movimento sanitário. A primeira, já descrita aqui, era
constituída pelo movimento estudantil e pela atuação do CEBES, que difundia
uma ideologia social e profissional, bem como uma estratégia de luta. Já a
segunda vertente se caracterizava por colocar essas idéias em prática em
um locus especial de ação: a esfera do trabalho.

Naquela conjuntura, no interior dos sindicatos, os profissionais da
saúde se organizaram diante da sua nova realidade de assalariados,
incorporando à estratégia de luta a ideologia do assalariamento como uma
identificação com as classes trabalhadoras em geral. A luta sindical foi ampla;
não se restringiu às lutas estritamente econômicas, mas partiu de uma visão
já em formação sobre a política de saúde. A ‘tomada’ dos sindicatos por
movimentos de renovação significou o reconhecimento da sua nova realidade
na sociedade e no mercado de trabalho, bem como a necessidade de
organização da categoria dos médicos.

No primeiro semestre de 1977, o Movimento de Renovação Médica
organizou a chapa Renovação Médica, que ganhou as eleições de diretoria
da Sociedade de Medicina e Cirurgia, federada da AMB no Rio de Janeiro.
A partir daí, esse movimento começou a propagar-se rapidamente, alcançando
grupos que lutavam pela renovação das entidades da categoria e passando a
ocupar um espaço cada vez maior no cenário sindical e político da sociedade
brasileira.

Nesse movimento, configurou-se um momento de transformação
objetiva da consciência de uma determinada categoria profissional que era
profunda e historicamente ligada à ideologia liberal – ao ‘ideal de autonomia’
(Donnangelo, 1975:127) e que agora assumia uma consciência trabalhista,
reconhecendo-se como classe média assalariada, empobrecida pela política
econômica em vigor. A categoria médica foi, então, buscar nos instrumentos
dos trabalhadores – os sindicatos, as greves, a luta salarial – os mecanismos
de organização e reivindicação. Da identificação com o trabalhador resultou
não apenas a ocupação dos sindicatos próprios mas também a articulação
com os demais sindicatos e, ao mesmo tempo, a difusão de um conhecimento
e de uma análise da política da saúde em que os médicos colocavam-se ao
lado dos demais trabalhadores.

O MOVIMENTO MÉDICO: MOVIMENTO DOS

MÉDICOS RESIDENTES E MOVIMENTO DE

RENOVAÇÃO MÉDICA5



90

Essa tomada de consciência trabalhista dos médicos foi de particular
importância, devido ao espaço e ao papel que estes profissionais e sua
ideologia ocupam e determinam na equipe de saúde. Assim, o que se iniciou
entre os médicos ‘alastrou-se’ rapidamente, atingindo outras categorias, que
também passaram a se organizar na luta pela renovação de seus sindicatos
e associações profissionais.

No entanto, essa tomada de consciência não foi imediata, nem atingiu
toda a categoria de maneira uniforme. Na década de 70, a maioria dos
médicos, organizados ou não nos conselhos ou associações de medicina,
ainda defendia uma ideologia liberal em que o médico é dono do seu
conhecimento e da sua força de trabalho. Nessa tomada de consciência, os
residentes – a suposta nova ‘elite médica’ – foram os primeiros a procurar
transformar a consciência da categoria, sem fugir à realidade do
assalariamento, mas a partir da sua análise. Antes mesmo da ocupação dos
sindicatos pela ‘Renovação Médica’, os residentes já se colocavam como um
movimento trabalhista.

O MOVIMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES

Em meados da década de 70, a Residência Médica (RM) sofrera uma
expansão significativa, tanto no número de vagas já existentes quanto na
abertura de novas RMs. De modo semelhante ao boom das escolas médicas
particulares, ampliou-se principalmente em instituições hospitalares
particulares de grande e médio porte (Elias, 1987:74).

Os médicos recém-formados não tinham como fugir à realidade:
embora adquirissem, dos ensinamentos dos professores nas faculdades, uma
postura liberal e o desejo de exercer sua profissão em consultório, a maioria
dos egressos procurava a residência médica como mercado de trabalho e
como ‘supletivo’ de sua formação deficiente.

De acordo com Elias (1987:116), “na caracterização da residência
podem reconhecer-se as dimensões educacional e a de trabalho, ela não se
reduz ou esgota em nenhuma delas. Assim, a verdadeira característica,
assumida pela residência, será dada pela interação destas duas dimensões
em situações institucionais concretas”. Porém, no Brasil, a residência médica
representava para os recém-formados um mercado de trabalho particular e
um adestramento. A necessidade de complementar a formação básica do
recém-formado conferia ao residente uma situação de desqualificação, “pelo
fato de ele não ser considerado um profissional pleno”. Além disso, como
‘treinamento em serviços’, a residência médica estava inteiramente vinculada
ao atendimento médico, portanto, já integrava a prestação de serviços de
saúde à população.

No período entre 1974 e 1979, ora analisado, ocorreram transformações
ideológicas concretas no mercado de trabalho. Para o movimento dos médicos
residentes, essa transformação – o momento em que sua entidade representativa,
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a Associação Nacional de Médicos Residentes (ANMR) abandonou a corrente
pedagógica e adotou a corrente trabalhista – foi um ‘salto de qualidade’.

BREVE HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MÉDICOS

RESIDENTES (ANMR)
A ANMR foi criada em 1967 por um grupo de residentes do Rio de

Janeiro e de São Paulo, “preocupados, principalmente, com o
encaminhamento das questões referentes à normatização e à
regulamentação da RM em nosso país” (Elias, 1987: 22-3)38.

A atuação da ANMR pode ser dividida em dois períodos. O primeiro,
de 1966 a 1974, iniciou-se com a reunião em que se propôs a criação dessa
entidade e findou no IX Congresso Nacional de Médicos Residentes, em
1974; o segundo período, de 1975 até 1981, iniciou-se com a reativação das
entidades estaduais do Rio e de São Paulo e perdurou até a sua
regulamentação oficial.

Em sua primeira fase, a ANMR restringiu sua atuação à dimensão
educacional da RM. Compartilhava com as demais entidades médicas (em
particular a AMB e a ABEM) da visão liberal da prática médica e buscava
circunscrever a questão da RM ao âmbito da corporação. “A Residência é
pensada enquanto um projeto educacional sob controle da categoria médica,
destinada à capacitação de especialistas para exercer a medicina liberal’
(Elias, 1987:80) (grifos nossos).

Foram essas as principais características desse primeiro momento da
ANMR. Na ocasião, a liderança da entidade concentrava-se principalmente
nos residentes das regiões Sul e Centro-Oeste, de modo que os dos Estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro achavam-se relativamente distanciados
da vida associativa da entidade, que tinha cunho nacional. No entanto, o
maior número de RMs (e de MRs) estava no eixo Rio/São Paulo, daí o
distanciamento entre a entidade e os seus representados.

O segundo momento da ANMR iniciou-se com a ‘volta’ dos MRs do
eixo Rio/São Paulo para a Associação. Em 1974 foram retomadas as entidades
estaduais (a AMEREG, posteriormente AMERERJ, e a AMERESP), e a preocupação
dos residentes passou a ser a normatização dos programas de residência.

Em 1975, os residentes dos dois Estados articularam-se no I Encontro
Rio-São Paulo de Médicos Residentes, realizado em São Paulo. A partir
dessa reativação do movimento, a AMERERJ elaborou, com o apoio da AMERESP,
a “União Pela Regulamentação Oficial da Residência Médica”, documento

38  São poucos os estudos sistematizados sobre o Movimento dos Médicos Residentes.
Tomamos como referencial para este capítulo a dissertação de mestrado de Paulo
Elias. Foi bom perceber, mexendo no ‘baú da memória’, que nós dois, atores desse
movimento, ainda tínhamos pontos de vista em comum.
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apresentado no X CNMR, em Porto Alegre, que buscava garantir a
intervenção do Estado na normatização dos programas de residência. Foi
abandonada a postura liberal, restrita à corporação médica, e iniciou-se
uma nova trajetória da Associação, que exigia a participação do Estado, o
que cindiu o movimento. A eleição da nova diretoria da ANMR (gestão 75/
76), na qual um grupo de residentes do Rio de Janeiro concorreu em chapa
única, foi marcada por um grande número de abstenções.

A partir desse momento ocorreu também a transformação da entidade,
que deixou de ser uma “Federação de Residências, preocupada com o
credenciamento das instituições”, e passou a relacionar-se diretamente com
os médicos residentes39.

O fato marcante deste período foi a posição da entidade a partir do X
CNMR, em 1975, passando a caracterizar o residente como um profissional,
prestador de serviços, e iniciando a luta para garantir, além da
regulamentação didática, a trabalhista. No entanto, no relatório final do XI
Congresso Nacional dos Médicos Residentes, realizado em Campinas em
1976, observa-se que o foco da luta da entidade ainda era a dimensão
educacional: reivindicava-se a regulamentação da RM como “ensino pós-
graduado em nível de especialização, em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva”, por meio de uma comissão “a ser constituída pelo
MEC com participação da ANMR, da AMB, da ABEM, do Ministério da Saúde
e do MPAS”. Encarando desta forma a RM, propuseram que “a remuneração
fosse feita em forma de bolsa de estudos, que os residentes gozassem dos
benefícios da Previdência Social sem haver, contudo, estabelecimento de
vínculo empregatício” (ANMR, 1976).

No XI CNMR, destacam-se algumas resoluções importantes sobre a
organização da entidade. Buscava-se preservar a autonomia da ANMR com
relação às instituições que poderiam vir a regulamentar a RM. Isso tinha
particular importância porque na fase anterior, quando a entidade dos MRs
identificava-se com a ‘corrente pedagógica’, a ANMR havia estimulado a
criação de departamentos de médicos recém-formados na AMB e associadas,
com a perspectiva de ‘diluir-se’ nessas entidades. Ao assumir, nessa nova
fase, a ‘corrente trabalhista’, a ANMR não apenas passou a entrar em conflito
com as entidades anteriormente aliadas, como também passou a preocupar-
se com a necessidade de manter-se autônoma, também em relação aos
sindicatos renovados, para poder defender seus interesses.

A concessão do título de especialista motivou sérias disputas entre a
AMB e a ANMR. Esse título, fornecido pelas sociedades de especialistas

39 “A partir daquele momento, qualquer médico que estivesse realizando atividades em
instituições públicas ou privadas que as denominassem como programas de RM,
poderia associar-se diretamente às entidades de médicos residentes,
independentemente de a instituição ser ou não credenciada” (Elias, 1987:37).
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associadas à AMB, é um verdadeiro instrumento de controle do mercado de
trabalho médico. Ao exigir o aumento da participação do Estado na
regulamentação da residência médica, a ANMR contrariava frontalmente
os interesses da AMB, já que o título de especialista passaria a ser concedido
ao término da RM e não mais por concurso nas sociedades de especialistas.
Na verdade, a partir dessa mudança de enfoque por parte da ANMR, tudo
passou a ser motivo de atrito entre essa entidade e a AMB, na medida em
que ambas passaram a pautar sua atuação em ideologias progressivamente
discordantes e antagônicas.

AS LUTAS DOS RESIDENTES

Foi, porém, entre o XI e o XII CNMR – realizado em Olinda em 1977
– que o Movimento dos Médicos Residentes deu o ‘salto de qualidade’,
sofrendo transformações impulsionadas pelas associações estaduais,
principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. A luta pela via estudantil,
que, ao exigir a regulamentação didática tinha como foco o MEC, deslocou-
se para a via trabalhista, que buscava o reconhecimento profissional e que
encontrou seu maior apoio nos sindicatos conquistados pelo Movimento de
Renovação Médica.

O III Encontro Centro-Sudeste de Médicos Residentes, realizado em
meados do primeiro semestre de 1977, possibilitou Uma discussão entre os
residentes que levou a AMERESP a elaborar, como tese oficial, o documento
intitulado “A União pelos Direitos Trabalhistas”, apresentado no XII CNMR
(AMERESP, 1977).

Com 440 representantes de todos os Estados onde existiam
Residências Médicas com exceção da Bahia e do Espírito Santo, o
Congresso, aberto por Dom Helder Câmara, teve como tema central a
problemática do ensino e a aplicação das leis trabalhistas que regem
o trabalho médico quanto à residência. As propostas básicas aprovadas
pelo congresso estavam contidas na tese da AMERESP: “os médicos
residentes prestam serviços profissionais, têm relação de emprego
caracterizado e, portanto, têm direitos trabalhistas regidos por Lei”.
(ANMR 1977)

 Partindo da análise da política nacional de saúde e suas repercussões
sobre a residência médica, esse histórico relatório final concluía:

Para corrigir essas distorções é necessário um sistema de saúde
baseado na assistência médica descentralizada e voltada para a
comunidade. (...) Ao lado destas medidas, o dever do médico é também
o de organizar-se politicamente e atuar no sentido de promover a
conscientização e o posicionamento dos colegas através do
fortalecimento das associações estaduais e hospitalares com discussões
amplas e de levá-las também às Universidades e aos sindicatos médicos.
Cabe a nós, ainda, a idéia da sindicalização de todos os médicos
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residentes lutando junto aos demais assalariados e desenvolver, junto
ao sindicato, a luta pela regulamentação didática e trabalhista da
residência médica. Destacamos a importância de nossa participação
ao lado dos outros setores da população, esclarecendo aos reais
interessados as verdadeiras razões de suas doenças e de sua miserável
condição de vida. Enfim, lutando por uma sociedade mais livre.
(ANMR, 1977)

No Congresso discutiu-se, também, a conveniência de se aplicar à
Residência Médica a Lei 3.999, que regulamenta o trabalho médico.
Concluiu-se que uma lei especial demandaria tempo e implicaria divisão
dentro da categoria. Portanto, a estratégia de luta seria pressionar para que
esses direitos trabalhistas fossem estendidos para os residentes. Como
movimento de ponta, de vanguarda, no interior do movimento médico, o
movimento dos residentes, sem escamotear o assalariamento, procurava
ampliar a incorporação da ideologia trabalhista, vinculando os médicos aos
setores populares por meio dessa nova ideologia, em uma luta unitária com
o restante da categoria.

Coerentemente, adotou-se uma nova definição da residência médica:
“uma atividade médica profissional em nível de pós-graduação, que visa à
especialização, onde estão assegurados o ensino e os direitos trabalhistas e
que se dá sob o regime de tempo integral”.

A partir do congresso de Olinda, o procedimento de buscar na Justiça
o reconhecimento dos direitos trabalhistas ampliou-se e adquiriu caráter
nacional. Mesmo tendo obtido algumas vitórias, essa tática não se revelou
das mais eficazes, mas foi uma das linhas de atuação das associações de
residentes durante o ano de 1978.

Do XII CNMR surgiu também a proposta do lançamento da Carta dos
Profissionais de Saúde à População Brasileira. Essa idéia foi abraçada pelo
movimento sanitário aglutinado em torno do CEBES, promovendo-se o Dia
Nacional de Saúde e Democracia, em dezembro de 1977. Foi “uma
manifestação política numa conjuntura em que, com a abertura do debate
no interior da classe dominante, vários setores sociais – entre eles as classes
médias tradicionais, à qual pertence a categoria médica – desenvolvem luta
política contra o Estado militar” (Alves, 1985).

A partir de então, a orientação trabalhista foi o que caracterizou o
movimento dos residentes, norteando a luta pela regulamentação da RM, a
utilização das greves como instrumento reivindicatório e o envolvimento
com a discussão política mais geral do País.

É interessante observar que a regulamentação da residência médica,
assunto até aquele momento secundário para o Governo, foi elaborada e
instituída através do Decreto n. 80.281 do Presidente da República, General
Ernesto Geisel, em 5 de setembro de 1977, dois dias após o encerramento
do XII     CNMR. “O Decreto foi resultante de um processo em que o Estado
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chamou a si a competência pela regulamentação da Residência iniciado
em 1976 com o relatório Paes de Carvalho’ que situava a residência como
articulada diretamente à pós-graduação da área médica e que buscava
integrá-la exclusivamente ao Sistema Educacional” (Elias, 1987:99).

A definição de Residência Médica adotada no Decreto de 1977, se
bem atenuava a proposta do Relatório Paes de Carvalho, era diferente da
definição da ANMR, principalmente pela ausência do reconhecimento dos
direitos trabalhistas. A definição era ambígua em relação ao ‘nó górdio’ da
prática dos residentes: um projeto educacional incorporado à força de trabalho
na prestação de serviços de saúde.

O Decreto Presidencial previa a regulamentação da RM em cinco áreas
básicas – quando havia mais de uma quinzena de especialidades – e vinculava-
a obrigatoriamente às universidades – quando proliferavam em instituições
de serviços estaduais, municipais e até mesmo privadas. Além disso, esse
instrumento legal criou a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
no âmbito do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) do MEC.

A CNRM tinha como atribuições credenciar programas, definir
normas, estabelecer requisitos mínimos, assessorar e avaliar periodicamente
os programas. Era composta por dez membros: dois do MEC (o Diretor-
Geral do DAU, membro nato e presidente, e um representante da Comissão
de Ensino Médico), um do Ministério da Saúde, um do Ministério da
Previdência e Assistência Social e um representante das Forças Armadas
constituíam a porção governamental da Comissão. A parte civil era
representada pelas entidades médicas, que formavam dois ‘blocos de aliança’.
De um lado, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Brasileira
de Educação Médica (ABEM) e a Associação Médica Brasileira (AMB), de
outro, a Federação Nacional dos Médicos (FNM) e a própria ANMR.

Embora a CNRM tenha sido criada em setembro de 1977, sua primeira
reunião só ocorreu em março de 1978. Sua composição favorecia o
predomínio da postura contrária ao reconhecimento dos direitos trabalhistas
defendidos somente pela FNM e pela ANMR. O processo que corria por
esse fórum enfraquecia a ANMR à medida que ficavam cada vez mais claras
as imensas dificuldades de se conseguir pequenas modificações nos textos
apresentados. Foi elaborado um anteprojeto de regulamentação que os
residentes no seu XIII Congresso, ocorrido em julho de 1979 em Brasília,
consideraram cheio de imperfeições, mas “os trabalhos da Comissão têm
constantemente evitado aprofundar a análise da situação da RM no país,
preferindo cumprir apenas a tarefa de normatizar ‘a toque de caixa’ essa
modalidade de treinamento” (ANMR, 1978a).

Em sua quinta reunião, em 9 de novembro de 1978, a CNRM aprovou
a Resolução n. 4, que estabelecia normas gerais, requisitos mínimos e a
sistemática de credenciamento da Residência Médica em cinco áreas básicas.
A ANMR declarava: “A Resolução n. 4 não é tudo na nossa luta: toda
mobilização levada a cabo nos hospitais pelo cumprimento da Resolução n. 4
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deve trazer em seu bojo a questão trabalhista. (...) Exigir apenas o
cumprimento das normas baixadas pela CNMR traduz uma visão específica
e limitada do nosso movimento” (ANMR, 1979).

A atuação dos residentes não ficou restrita aos espaços oficiais. 1978
foi um ano de consolidação da reorganização iniciada em 1977. As discussões
que culminaram no XIII Congresso da ANMR, em julho desse ano em
Brasília, provinham das discussões locais, como as Jornadas Estaduais de
Médicos Residentes (JERMES), bem como de discussões regionais. O XIII
Congresso foi um grande fórum de discussão no momento em que greves
haviam ocorrido – e ainda ocorriam – em muitos estados, principalmente
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em fevereiro, 143 residentes do Hospital
das Clínicas de São Paulo entraram na Justiça com ações trabalhistas contra
o Estado. No Rio, as primeiras ações foram impetradas em 1o de março.

Por meio de articulação entre as Associações Estaduais do Rio de
Janeiro e de São Paulo, no final de maio foi realizado o IV Encontro Centro-
Sudeste, em Miguel Pereira (RJ), ocasião em que foi realmente aceso o
estopim da luta no Estado. Em processo paralelo, mas sinérgico, o IPASE foi
incorporado pelo INAMPS, e os residentes do Hospital Pedro Ernesto (da UERJ)
pediram ao Governo do Estado a regulamentação trabalhista e um piso
salarial de 7 mil cruzeiros. Ao negociar com os residentes do IPASE, o INAMPS

ofereceu o piso salarial reivindicado pelos residentes do Pedro Ernesto.
Estava iniciada a ‘Campanha dos 7 mil’, à qual foram-se incorporando
residentes de outros hospitais do Estado e de todo o País.

Em abril, a greve dos residentes de São Paulo atingiu 13 hospitais,
num total de 1632 profissionais. Em junho, entraram em greve os médicos
dos Hospitais das Clínicas e do Hospital do Servidor Público Estadual de
São Paulo. No Rio de Janeiro, todos os residentes dos hospitais estaduais e
municipais entraram em greve no mês de julho. Os residentes do Hospital
do Servidor Público de São Paulo paralisaram suas atividades entre 30 de
agosto e 6 de outubro daquele ano.

“Esse movimento (A Luta pelo Aumento Emergencial de Cinco
Salários), desencadeado em maio de 1978 é quase síntese das manifestações
que se avolumam em diferentes instituições e coloca em destaque algumas
questões referentes à RM.” A AMB e suas associadas “utilizam-se dos meios
próprios de divulgação para condenar, com veemência, certas posturas dos
Residentes, tais como a greve e a reivindicação pela regulamentação
trabalhista da RM” (Elias, 1987:37-38).

Já o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro analisava o movimento
dos médicos residentes como uma “lição gratuita: organizaram-se
nacionalmente, analisaram os problemas mais urgentes e, unidos, partiram
para a realização de um objetivo comum. Toda a categoria profissional
médica tem que realizar o mesmo processo. A tensão, a insatisfação não são
mais suportáveis” (SINMED, 1978a) (grifo nosso).
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Ao utilizar pela primeira vez a greve, que é um instrumento do
trabalhador, o Movimento dos Médicos Residentes dividiu as entidades
médicas em dois blocos: de um lado, a aliança AMB-CFM e suas entidades
estaduais, de postura liberal, que se opunham às reivindicações trabalhistas
e à utilização da greve como mecanismo de pressão; do outro lado, as
associações de médicos residentes e as entidades sindicais renovadas.

A Campanha dos 7 Mil assumiu proporções nacionais, alcançando
algumas vitórias, entre as quais o aumento da remuneração, mas a discussão
sobre a regulamentação da Residência Médica foi remetida à CNRM. “Este
órgão (...) ao definir a remuneração dos Residentes sob a forma de ‘bolsa de
estudo’ termina por negar, mesmo que preliminarmente, a Regulamentação
Trabalhista pretendida” (Elias, 1987:106).

Em 1979, a ANMR tentou conquistar os direitos trabalhistas para a
residência médica através de uma mobilização nacional semelhante à do
ano anterior. Descrente da atuação da CNRM, que já havia definido a
remuneração como bolsa de estudos, a ANMR desencadeou com êxito apenas
relativo o Movimento pela Carteira Assinada.

Em 1980, a luta dos residentes foi deslocada do campo institucional para
o do Parlamento, onde o movimento procurou aprovar uma regulamentação da
residência médica oposta ao projeto do Governo e que respeitasse os direitos
trabalhistas. Mais uma vez o movimento não foi bem sucedido; tudo indicava
haver uma barreira intransponível entre os MRS e o reconhecimento de
seus direitos por parte do Estado.

“O processo de disputa ANMR/Estado sobre a regulamentação da
Residência encerra-se, no plano formal, na edição da Lei 6.932/81 que
contempla os benefícios previdenciários, mas também a negativa ao
reconhecimento de vínculo empregatício na Residência” (Elias, 1987:107)40.

No Rio de Janeiro, os residentes voltaram a ocupar as ruas com
protestos, pela primeira vez desde as célebres passeatas de 1968. Foi também
deles a primeira greve realizada por médicos com características nacionais.
Foram eles – e não o REME  – que levaram ao movimento médico a discussão
da greve como instrumento de luta41. Dessa forma, os médicos residentes
deram uma lição à categoria em geral e sofreram uma repressão específica42.

40 O processo de regulamentação da residência em medicina preventiva e social, o
desenvolvimento do PAR e a criação da Abrasco são abordados no capítulo 6.

41 Ver análise similar em Elias (1987), e contrária em Campos (1987).
42 “Paulo Eduardo Elias, presidente da ANMR, gestão 77/78, que esteve à frente dessa

entidade durante as greves de médicos residentes no primeiro semestre deste ano, foi
afastado do Hospital das Clínicas sob a alegação de ter infringido o regulamento da
residência médica, trabalhando em outros hospitais, em São Paulo” (Veja, 1978). Essa
punição, imposta em 28 de setembro, logo foi anulada, visto que, por uma questão de
sobrevivência, a imensa maioria dos residentes tinha outro trabalho, muitas vezes
também sem carteira assinada.
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Embora se tratasse de um movimento específico, ele levou os MRs a
uma participação cada vez maior na vida dos sindicatos, por meio de suas
lideranças: nas reuniões ampliadas de diretoria, nas discussões hospitalares,
nos departamentos sindicais, na elaboração do jornal etc. Porém já havia
divergências entre as entidades, tanto em relação à própria Residência
Médica quanto em relação à luta dos médicos em geral (Elias, 1987:87-98).
De algumas associações estaduais – como a AMERERJ – surgiram nesse período
grupos de atuação sindical que disputariam a direção do sindicato nas
eleições seguintes, em 1980, na chapa REME/MAIS, concorrendo com a chapa
REME, da situação que havia promovido a renovação.

Em 1978 e 1979, porém, a luta dos médicos residentes ocupava grande
espaço no interior do sindicato do Rio de Janeiro. Sua atuação ainda era
unitária dentro de um processo conjunto da categoria, inclusive ao estudar
o sindicalismo na área da saúde. Em abril de 1978 realizou-se o primeiro
curso sobre sindicalismo, no qual Almir Pazzianoto apresentou, em uma
palestra, a estrutura sindical brasileira. No último dia do curso, “foi aprovada
uma Comissão constituída de representantes das várias entidades
participantes, com o objetivo de criar um Departamento Intersindical e
Associativo de Estudos na Área de Saúde (DIEASA)” (SINMED, 1978b). Ao longo
do ano de 1978, essa idéia desdobrou-se, e em 1979 foi criado o
Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador (DIESAT), que em maio
promoveria a I Semana de Saúde do Trabalhador.

A articulação do movimento dos MRs com o Movimento da Renovação
Médica estendeu-se à formação da chapa que o “coletivo de entidades médicas
renovadas” lançou em agosto de 1978 para as eleições no CREMERJ.

A renovação dos Conselhos Regionais de Medicina foi o primeiro
passo de uma luta conjunta da categoria médica em nível nacional, seguido
da disputa pelo CFM e posteriormente pela direção da AMB, em um processo
em que o movimento médico renovou suas entidades tradicionais.

Os movimentos dos Residentes e de Renovação Médica participaram
juntos também das lutas mais gerais da sociedade brasileira durante o ano
de 1978, em particular, pela anistia ampla, geral e irrestrita: integrando os
comitês de saúde do Comitê Brasileiro de Anistia e participando das vigílias
cívicas promovidas na Bahia, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais,
no Rio de Janeiro e no Ceará, durante a greve de fome realizada pelos
presos políticos no primeiro semestre desse ano.

O Movimento dos Médicos Residentes, embora integrando o
Movimento de Renovação Médica, foi um movimento à parte. Identificava-
se também com as propostas do CEBES, sem confundir-se com elas. Os dois
tiveram em comum muitas bandeiras de luta. Em 1980, os médicos residentes
enfatizavam em seu jornal nacional aquilo que era proposto pelo CEBES e
que veio a ser o princípio norteador da VIII Conferência Nacional de Saúde:
“Saúde não é caridade. É dever do Estado”.
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O MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO MÉDICA

O Movimento de Renovação Médica conquistou a diretoria da
Sociedade de Medicina e Cirurgia em agosto de 1977 e o Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro em dezembro desse mesmo ano. Também neste
ano, iniciou-se, no Rio de Janeiro, o movimento dos profissionais de Saúde
Mental, conhecido como ‘movimento da DINSAM’, em que profissionais
graduados lutavam para que a Divisão Nacional de Saúde Mental do
Ministério da Saúde deixasse de considerá-los ‘bolsistas’ e lhes conferisse
os direitos trabalhistas que lhes cabiam. A nova diretoria do SINMED de São
Paulo, também conquistada pela chapa de renovação, tomou posse em abril
de 1978, e logo depois aconteceram as primeiras greves de médicos residentes
– que iriam repetir-se em 1979. Em 1978, também os médicos em geral,
não apenas os residentes, realizariam sua primeira greve ampla depois da
instauração da ditadura militar.

A aparente ‘explosão’ do movimento dos médicos ocorreu numa
conjuntura de distensão, de ‘abertura’ no relacionamento entre o regime
AB e a sociedade civil, e fez parte de “um processo de renovação da vida
política nacional quando, na segunda metade da década de setenta, o
movimento sindical voltou à cena depois de um longo período em que estivera
controlado pela repressão política, retomando parcialmente renovado
formando uma corrente sindical denominada de ‘novo sindicalismo.’”
(Campos, 1987:143)

Nessa conjuntura surgiu o Movimento de Renovação Médica (REME),
a partir de um grupo de médicos no Rio de Janeiro e em São Paulo, cujas
propostas seriam bem recebidas pelo conjunto da categoria médica. O
discurso liberal da AMB já não representava grande parte da categoria médica.

Estudar o Movimento de Renovação significou, antes de tudo,
compreender como partindo de um pequeno grupo de médicos paulistas
e cariocas, em três anos, (essa corrente política) conquistou a maioria
e as mais importantes entidades da categoria, derrotando as
tradicionais lideranças dos médicos. (...) A crescente ineficácia da
ação dos kassabistas43 e seu distanciamento de importantes problemas
concretos dos médicos (conformaram) o espaço político que o Movimento
de Renovação soube habilidosamente ocupar, não sem grandes
dificuldades. (Campos, 1987:142)

43 O termo ‘kassabismo’, utilizado por Campos, refere-se à corrente política que teve
Pedro Kassab como principal liderança. Os kassabistas presidiram a AMB de 1952, ano
de sua fundação, até 1981, quando foram derrotados pelo Movimento de Renovação
Médica. Por corrente política, o autor entende uma fração organizada da categoria,
professando as mesmas ideologia ocupacional e visão de suas relações sociais. Em
função disto articulam um projeto comum e próprio, usando-o como guia para uma
atuação histórica concreta no Movimento Médico (Campos, 1987).
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Além da conjuntura de ‘revitalização’ da sociedade civil, da
constituição do ‘novo sindicalismo’, o REME  conquistou uma
representatividade no seio da categoria médica a partir de suas propostas,
que tinham como modelo o ideário elaborado

por um grupo de oposição ao kassabismo que existia desde a Fundação
da AMB (1952) até o surgimento do REME  em 1978, que questionava
o kassabismo do ponto de vista ideológico, mas não representava uma
ameaça à sua hegemonia. (...) Eram socialistas, comunistas que
criticavam a prática médica principalmente da perspectiva das classes
populares, discutindo o direito à atenção médica, a socialização dos
serviços de saúde, a nacionalização da indústria farmacêutica. Desse
grupo destacaram-se: Samuel Pessoa, Mário Vítor de Assis Pacheco,
Mário Magalhães, Álvaro de Faria e Carlos Gentile de Mello, este já
um elemento de transição e elo de ligação do antigo grupo de opositores
à ideologia liberal na medicina com o movimento de renovação dos
anos setenta. Eram combativos, mas em virtude de sua postura e do
grau de desenvolvimento dos antagonismos presentes na área de
produção de serviços de saúde não tinham nos médicos sua principal
audiência. Esse grupo chegou a dirigir a Associação Médica do Rio de
Janeiro (AMERJ).

A AMERJ abrigou um foco de resistência do movimento médico no Rio
de Janeiro durante todo o autoritarismo. Fundada em setembro de 195044, a
então chamada Associação Médica do Distrito Federal (AMDF) surgiu dentro
de uma campanha salarial que se espalhou pelos grandes centros do País,
dirigida por um organismo denominado Comissão Central Pró-Aumento de
Salário. “A AMDF foi responsável por duas jornadas de protesto (14 de outubro
de 1952 e 31 de março de 1953) e uma greve nacional de médicos, a primeira
no Brasil e talvez nas Américas” (Revista do CREMERJ, s.d.).

A Associação Médica Brasileira (AMB) surgiu em janeiro de 1951 no
III Congresso da Associação Paulista de Medicina “com o objetivo de polarizar
o movimento reivindicatório levantado pela AMDF que naquela época já
ganhara amplitude nacional. O surgimento da AMB foi pois uma
conseqüência imediata do movimento dos médicos cariocas. Mas logo mostrou
que não viera com o propósito de apoiar e defender o movimento dos médicos
cariocas.” (Carvalho, s.d.)

Com a mudança da capital do País, a AMDF passou a chamar-se
Associação Médica do Estado da Guanabara (AMEG), e, a partir de 1975,
Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (AMERJ). Os conflitos entre
essa entidade e a AMB persistiram, a tal ponto que a AMB cancelou a
filiação da então AMDF, transferida para a Sociedade de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro.

44 A análise da Amerj foi extraída de um artigo de Carvalho, O.N.P. “Amerj: uma heróica
trajetória em defesa da categoria médica”, publicado na Revista do Cremerj, sem data,
obtido através da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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A AMERJ manteve “sua luta pela categoria e pela saúde do povo” durante
todo o período da ditadura militar: manifestou-se por ocasião da cassação
dos cientistas de Manguinhos, fez cursos sobre vários temas e promoveu
campanhas memoráveis, como as contra a política nacional de limitação de
natalidade, a propaganda anti-ética dos medicamentos e o Plano Nacional
de Saúde do Ministro Leonel Miranda (1968), assim como a campanha em
defesa da indústria farmacêutica nacional. Na década de 70, quando a
categoria médica organizada no Movimento de Renovação lutava para
retomar as suas entidades representativas, a AMERJ esteve presente e ativa.

Entre os ‘incansáveis batalhadores’ nessa luta, cujo ideário orientou
as propostas do REME, destaca-se Carlos Gentile de Mello, que nessa ocasião
já havia passado por sua primeira experiência de eleito conselheiro do
CREMERJ em 1973, ser cassado pelo SNI, que o impediu de tomar posse. Ele
voltaria a ser um exemplo histórico, já no interior dessa vertente do
movimento sanitário que foi o movimento de Renovação Médica, ao ser
novamente cassado, quando eleito para o CREMERJ em 1978 e para a AMB
em 1979. Nessas duas últimas ocasiões, a cassação não se deu por ação
direta do SNI, mas do modus auctoritatis tão bem difundido pelo SNI e tão
bem incorporado pelas entidades médicas. Mais adiante discorreremos sobre
esses casuísmos.

O REME ocupou os sindicatos em um processo organizado de um
determinado segmento da categoria médica, que por sua ação e seu pensamento
distinguia-se do segmento de ideologia liberal, que dominava o conjunto da
categoria e que, sob o manto do laissez-faire, abrigava também o empresariado.

Como já mencionado, o Movimento de Renovação Médica, ao decidir
lutar para dirigir as entidades, integrava o processo de tomada de consciência
trabalhista por parte da categoria médica, assumindo a sua condição de
assalariada; as primeiras manifestações dessa tomada de consciência foram
as ações isoladas de alguns médicos de São Paulo contra as empresas
privadas, em 1976, em que eles tentavam fazer valer a legislação e garantir
seus direitos trabalhistas. A vitória, obtida na maioria dos casos, significava
entrar na ‘lista negra’ das empresas, fato que limitava muito o número
de ações (Sucupira, 1978:44-51). Mesmo em pequeno número, porém, essas
ações concretizaram a tomada de posição dos médicos como assalariados
que, em vez de manterem a utopia do exercício liberal da profissão, lutavam
no interior dessa relação de trabalho para aperfeiçoá-la e possibilitar sua
realização profissional.

Já foram bastante estudadas as transformações do mercado de trabalho
médico no Brasil que levaram o assalariamento a ser a forma predominante
de inserção profissional nesse mercado45. Destaca-se que, apesar das
características concretas do mercado de trabalho médico nas grandes cidades

45 Ver Donnangello (1975, 1976); Cordeiro (1982); Gentile de Mello (1977, 1981 e 1983);
Guimarães (1978).
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do País em 1975, o conjunto da categoria, incluindo boa parte dos recém-
formados, professava a ideologia liberal de autonomia, que possibilitava
rendas mais elevadas. Ao rejeitar a realidade do assalariamento, esses
profissionais recusavam a possibilidade de lutar pela melhoria das condições
de um trabalho explorado pelos empregadores em menor ou maior grau, na
medida da sua avidez de lucro. Entrar na Justiça pleiteando o reconhecimento
dos direitos trabalhistas significava rejeitar a ideologia liberal.

Nesse contexto, surgiram os movimentos de renovação médica no
Rio de Janeiro e em São Paulo. Dentro do mesmo panorama, os dois
movimentos encontraram situações bastante específicas: no mercado de
trabalho médico em São Paulo, os grandes empregadores eram os
empresários; no Rio de Janeiro, onde existia uma tênue organização em
torno da AMERJ, os grandes empregadores eram os órgãos públicos. A greve
organizada pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro em 1966 evidenciou
o predomínio do assalariamento no estado e uma mobilização maior dos
médicos cariocas em defesa dessa fração da categoria. Essa greve, motivada
por questões salariais, terminou com a intervenção do Ministério do Trabalho,
que afastou a maior parte da diretoria (Campos, 1987:146). Assim, se o
Movimento Renovação de São Paulo encontrava um sindicato tomado pelos
interesses da Medicina de Grupo, no Rio de Janeiro, a chapa REME

enfrentava a chapa União e Defesa, composta por médicos remanescentes
do movimento de 1966.

Se o mercado de trabalho nesses dois estados era bastante diferenciado,
as chapas de oposição tinham muito em comum em suas plataformas, na
medida em que respondiam a um panorama mais geral da política de Saúde
e da política social. Os eixos programáticos dessas plataformas eram três: “O
enfoque dos problemas da categoria a partir de uma concepção que a tomava
como um todo homogêneo, assalariada; a reconstrução das entidades médicas
e a adoção de uma postura de oposição ao regime militar e às leis de exceção
então vigentes no País” (Campos, 1987: 144-145).

O REME  reconhecia-se como “representante dos assalariados, liberais,
residentes, os médicos funcionários públicos e do INPS, enfim, todos aqueles
que se ressentem do atual estado de coisas no campo da saúde” (REME,
1977). No entanto, é importante destacar que os movimentos de Renovação
Médica, pelo fato de considerarem ser a categoria constituída basicamente
por assalariados, e avaliarem

as outras formas de inserção como residuais e pouco expressivas
numericamente (...) não reconhecendo [portanto] a heterogeneidade
de formas com que a categoria se inseria no mercado de trabalho”,
[criariam uma] “debilidade da estratégia política que foi explorada
ao limite pela corrente neoliberal, que aproveitou desta lacuna para
daí deitar raízes no movimento dos médicos. (Campos, 1987:181)
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É interessante observar que o REME não deixou de existir como
movimento após as vitórias nas eleições das entidades. Por não se
institucionalizar, ele conseguiu ser o elemento articulador das entidades
renovadas. No entanto, entraria em franca contradição com os mecanismos
formais de deliberação nas entidades conquistadas por seu próprio
movimento. “Mesmo depois de vencer algumas eleições sindicais e de ocupar
a direção de várias associações o REME continuou sempre mantendo uma
articulação informal e independente das entidades médicas, o que mantinha
o seu caráter de corrente política que objetivava a direção do conjunto do
movimento dos médicos e não apenas de uma ou outra entidade” (Campos,
1987:143) (grifos nossos).

Os movimentos de Renovação Médica dispuseram-se a romper a
barreira de descrédito dos sindicatos junto à categoria. Afirmavam que “só
uma atividade sindical intensa permitirá ao médico defender seus próprios
interesses, assim como fazer ouvir sua voz de profissional e de cidadão
sobre as questões mais importantes da área de saúde e da sociedade em que
vive” (Movimento Renovação, Saúde em Debate (5), 1977:77-78).

A luta pela renovação dos sindicatos foi um passo à frente na tomada
de consciência da categoria, por se tratar de uma ação coletiva, organizada,
que não escamoteou a realidade do assalariamento mas decidiu lutar para
melhorar a relação de trabalho através do instrumento legal de representação
nas negociações, mesmo estando esses instrumentos atrelados ao Estado. Desse
modo, essa corrente política ocupou um determinado espaço na arena setorial.

RENOVAÇÃO DAS ENTIDADES MÉDICAS: 1977/1981
Em São Paulo a luta foi mais difícil: em 1977 não se atingiu o quórum

mínimo para eleger a nova diretoria, mesmo com a atuação do Movimento
Renovação. Seis meses depois, em nova eleição, a vitória foi alcançada: por
meio de boletins, debates e discussões, o Movimento Renovação conseguiu
vencer o desconhecimento, o desinteresse e até mesmo a ambigüidade da
categoria em relação ao sindicato.

No Rio de Janeiro, as eleições no sindicato sucederam a uma primeira
vitória na eleição para a diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia, em
agosto de 1977. Com novo alento o movimento buscou uma aliança com setores
universitários, funcionários públicos, assalariados de empresas e médicos
residentes, numericamente importantes. Seu opositor não era um inimigo, como
em São Paulo, mas um “símbolo do período em que a categoria profissional
permaneceu apática a seus próprios problemas, resultado por sua vez de uma
situação mais geral do que acontecia no País” (REME, 1977).

Em dezembro de 1977, a chapa do REME, encabeçada por Rodolfo
Rocco, professor-adjunto de Clínica Médica na UFRJ, foi eleita para a diretoria
do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro; Rodolfo Rocco declarou que sua
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primeira providência seria iniciar a conscientização da classe para a
importância da sindicalização, além de denunciar a mercantilização da
medicina.

A eleição dos movimentos de renovação significou um marco na
tomada de consciência da categoria, e evidência disso foi a rápida expansão
dessa forma de luta por todo o País a partir de São Paulo e do Rio de
Janeiro. O movimento expandiu-se não apenas geograficamente, mas em
sua amplitude, pois seus princípios e suas propostas mais gerais balizaram a
organização de oposição aos Conselhos Regionais e posteriormente aos
próprios CFM e AMB, assim como às entidades associativas dos demais
profissionais de saúde.

Durante a expansão do movimento, as greves foram outro marco
substancial de mais uma etapa na tomada de consciência trabalhista.

O período que vai de 1978 a 1981 pode ser considerado aquele em
que ocorreram os maiores e mais expressivos movimentos coletivos
em que a categoria médica esteve envolvida. Corresponde a um pico de
mobilizações. Nunca essa categoria utilizara-se com tal extensão e
intensidade de instrumentos coletivos de pressão para a conquista de
suas reivindicações. (Campos, 1987:105)

Depois das primeiras greves de médicos residentes em junho de 1978,
médicos e funcionários do Hospital do Servidor Público Estadual de São
Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
paralisaram suas atividades.

Uma parte do funcionalismo público, submetido a estatutos rígidos
que impedem sua organização e participação em sindicatos ou
movimentos reivindicatórios, rompe com todos esses impedimentos,
conquistando na prática o direto de greve. De outro lado, um setor tão
tradicional como o dos médicos, até há pouco tempo uma profissão
liberal ‘das mais nobres’, (...) que não poderia segundo os defensores
da ideologia liberal, igualar-se a operários grevistas, adere ao
movimento reivindicatório e paralisa suas atividades na mais
expressiva greve de médicos do Estado de São Paulo. (Sucupira,
1978:44)

Esse procedimento – a paralisação das atividades como instrumento
para a conquista de reivindicações – foi repetido a cada ano, num processo
de crescimento numérico e qualitativo, até 1981, quando ocorreu a greve
nacional dos médicos “por melhores condições de trabalho e remuneração”.
A greve foi um fato político, mais do que um movimento reivindicatório,
pois como pleiteava melhores salários e condições de trabalho, questionava
amplamente as condições do mercado de trabalho e a própria política de
Saúde. Ao denunciar causas e conseqüências, o movimento médico buscou
aliar-se aos usuários dos serviços de saúde, denunciando as más condições
da assistência médica.
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É importante voltar a destacar que os sindicatos médicos, assim como
o Movimento dos Residentes, participaram ativamente da campanha pela
anistia. “Depois dos advogados e do clero, talvez tenham sido os médicos a
categoria profissional cujas entidades mais se envolveram na luta contra o
autoritarismo no Brasil” (Campos, 1987:324).

Além disso, os sindicatos médicos renovados articularam-se com os
demais sindicatos de trabalhadores e patrocinaram várias Semanas de Saúde
do Trabalhador, ao fim das quais surgiu o Departamento Intersindical de
Saúde do Trabalhador (DIESAT). O SIMESP envolveu-se com o I Encontro por
Melhores Condições de Saúde, realizado em outubro de 1978 com 700
participantes, palco de depoimentos e propostas para a política de saúde.
Como parte integrante do movimento sindical, o SIMESP “participou do
processo de articulação intersindical, das primeiras Conferências das Classes
Trabalhadoras (CONCLATS) e da liderança do grupo de sindicatos auto-
denominado Unidade Sindical.” Em 1983 o SIMESP filiar-se-ia à Central
Única dos Trabalhadores (CUT), refletindo no movimento médico a divisão
que viria a ocorrer no movimento sindical brasileiro: “A divisão do
sindicalismo brasileiro em duas correntes, hoje consolidadas na CUT e CGT
[Central Geral dos Trabalhadores] e na época apenas esboçada, traria
certamente repercussões na manutenção do REME enquanto uma corrente
política ameaçando-o de cisão em dois grupos equivalentes às tendências
nacionais” (Campos, 1987: 195-198).

Também no Rio de Janeiro o SINMED esteve, desde o início da sua
renovação, profundamente ligado aos movimentos populares e sindicais.
Nesse período a sua sede abrigou várias entidades e associações do movimento
médico e sanitarista, como a AMERERJ, a ANMR, o CEBES e a Associação
Estadual de Saúde Pública (AESP), criada em 1979. O auditório e as
instalações do SINMED eram freqüentemente ocupados por outras categorias
da área de saúde. Em conjunto com a Federação de Associações de Moradores
do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ), o SINMED patrocinou também o
Encontro Popular por Melhores Condições de Saúde. Parece-nos também
que, contrariamente à análise do SIMESP encontrada em Gastão Campos
(1987:210), no Rio de Janeiro, o SINMED não tinha uma visão ingênua,
pouco elaborada, parcial ou corporativista da política de saúde; talvez pela
grande aproximação com o movimento sanitário, em particular pela
participação de elementos do CEBES, o sindicato incorporou à análise e às
ações do movimento médico a crítica e as propostas para o Sistema Nacional
de Saúde, elaboradas em outras arenas do movimento sanitário.

Em 1978, com a ocupação dos sindicatos e a crescente organização
da categoria médica, “o Estado passa a ter um interlocutor ativo, que
questiona suas ações no campo da saúde e pressiona por melhores condições”
(Sucupira, 1978:50). As greves de 1978 expressaram um momento de
confluência entre a politização da saúde, que vinha sendo desenvolvida
pelo CEBES, e o posicionamento ativo da categoria médica como assalariada
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em sua luta para conquistar e utilizar os seus direitos e instrumentos
trabalhistas.

Além da conquista de um espaço na arena política setorial, os
movimentos de renovação demonstraram organização e força, passando
a representar uma ameaça aos grupos políticos mais tradicionais da saúde –
a aliança CMF-AMB-FBH, por exemplo. Profundamente ligada ao
autoritarismo, até então essa aliança tinha completo domínio dos rumos do
setor, utilizando à vontade os instrumentos disponíveis. A AMB apelava
para a censura à imprensa para “impedir notícias sobre descaminhos
assistenciais” (Gentile de Mello, 1983:113). Temendo a força política que o
REME  passara a demonstrar, esses setores tradicionais tentaram de várias
maneiras impedir o seu avanço. Uma das maneiras mais características foi
a impugnação das chapas de oposição eleitas com grande margem de
vantagem para a direção dos Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo,
do Rio de Janeiro e de Pernambuco em agosto de 1978.

Em abril de 1978, o REME iniciara a luta pela conquista dos Conselhos
Regionais de Medicina, entidades bastante diferentes do sindicato.

Enquanto o Sindicato se caracteriza por ser uma instituição, cuja
ação principal está ligada à defesa da categoria na área trabalhista,
o Conselho Regional é o órgão intermediador nas relações sociais da
classe e nas relações dos médicos entre si. (...) As características de
tribunal, que revestem o Conselho de Medicina, não recomendam que
apenas uma corrente de pensamento esteja nele representada. Foi esta
a razão que nos levou a promover uma abertura do movimento, sem, é
claro, transigirmos em questões de princípio. Por isso, só nos
comprometemos com aqueles que, a priori, já estavam comprometidos
com a própria Democracia. (Ferrante, 1978:16)

No Rio de Janeiro o REME articulou, ao longo de reuniões em abril e
maio desse ano, os Sindicatos dos Médicos do Rio de Janeiro e de Niterói, a
Sociedade de Medicina e Cirurgia, a Amerj, a AMERERJ, o CEBES e a ANMR,
cuja gestão 78/79 tinha a direção dos Residentes do Rio de Janeiro. Esse
coletivo de entidades e movimentos lançou a chapa Renovação e Unidade
para concorrer à direção do CREMERJ.

Três chapas inscreveram-se: 1) Renovação e Tradição, composta em
sua maioria por membros da situação; 2) Renovação e Unidade; e a 3)
Evolução e Equilíbrio, que se apresentava como uma alternativa ‘renovada’
à Chapa 1 com orientações ideológicas similares, o que garantiria um
‘equilíbrio’.

O primeiro casuísmo do CFM apareceu em sua Resolução 831/78,
que tentou impugnar a inscrição de chapas que apresentassem candidatos
com menos de cinco anos de formados – caso de treze integrantes da Chapa
2 e dois da Chapa 3. Essa impugnação desencadeou um conflito, embora de
curta duração, entre o CREMERJ e o CFM: em 26 de abril o Diretor do CREMERJ,
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Jairo Pombo do Amaral, enviou ofício a Murillo Bastos Belchior, Presidente
do CFM, solicitando o reexame do assunto, pois a resolução do CFM
impediria que 33% dos médicos do Rio de Janeiro tivessem direito à
representatividade (CREMERJ, 1978a). Como o CFM não se pronunciasse e o
clima na categoria médica do Rio de Janeiro fosse francamente contrário à
medida, em 10 de julho o CREMERJ divulgou em nota oficial um comunicado
à classe médica: a impugnação de candidatos com menos de cinco anos de
formados era de competência exclusiva do Conselho Federal de Medicina.

Foi impetrado um mandado de segurança contra o CFM e, às vésperas
do pleito eleitoral, uma liminar confirmou o registro das chapas. Nos dias 2,
3 e 4 de agosto realizaram-se as eleições. Resultado: 65% dos votos elegeram
a chapa 246.

Também em São Paulo e Pernambuco a vitória da oposição  foi
esmagadora47.

Apesar desses resultados, o Conselho Federal de Medicina (CFM),
presidido pelo médico Murilo Belchior – que se recusa a falar à
imprensa –, impugnou as eleições em São Paulo e em Pernambuco, e
deixou de homologar a votação no Rio. As decisões do Conselho foram
encaminhadas a Brasília, para homologação do Ministério do
Trabalho (MT). Não querendo envolver-se na disputa, pelo menos por
enquanto, o Ministério limitou-se a devolver a papelada, com pedidos
de novos esclarecimentos. (Veja, 1978)

Para impugnar apenas as eleições nesses três estados, homologando-
as nos demais, o CFM alegou, em São Paulo, o atraso na anuidade de um
dos elementos da chapa; em Pernambuco, a existência de candidatos com
menos de cinco anos de formados. No caso do Rio de Janeiro, o Conselho
sequer esclareceu o motivo; as alegadas “irregularidades no processo
eleitoral” encaminhadas ao Ministério do Trabalho só foram tornadas
públicas em setembro, por ordem judicial, e seriam: a existência de candidatos
com menos de cinco anos de formados e o atraso da antiga diretoria do
CREMERJ no envio da lista de eleitores ao CFM. É óbvio que a chapa vitoriosa
não tinha qualquer responsabilidade nesse atraso. Quanto à primeira
alegação, o sindicato dizia: “O argumento é de um cinismo monstruoso. A
justiça já se manifestou a respeito do tema e garantiu a presença dos médicos
com menos de cinco anos de inscrição no processo eleitoral. Mas é espantoso
como os senhores membros do CFM desrespeitam uma decisão judicial e a
ignoram com a tranqüilidade de um Don Corleone” (SINMED, 1978c:3).

46 Os resultados foram: 1) Renovação e Tradição: 1.601 votos (10%); 2) Renovação e
Unidade: 10.557 votos (65%); 3) Evolução e Equilíbrio: 4.202 votos (25%). Total de
votos: 16.360.

47 Em São Paulo, a Chapa 2 obteve 12.453 votos contra 4.849, e em Pernambuco a vitória
da oposição foi de 1.753 contra 421 votos.



108

O CFM não só desconheceu a autoridade judicial como também
determinou o recesso do CRM do Rio de Janeiro por tempo indeterminado,
nomeando uma ‘diretoria provisória’ – verdadeira junta interventora – da
qual faziam parte membros da Chapa 1, que havia sido derrotada. Quando
compareceram à sede do órgão para tomar posse simbolicamente, os membros
da chapa eleita tomaram conhecimento dessas medidas lendo cartazes
afixados à porta fechada do CREMERJ.

A vilania desses senhores nos estarrece, principalmente porque
sabemos que têm nas mãos o órgão máximo da classe médica brasileira,
responsável pelo seu próprio Código de Ética. Agora, compreendemos
com clareza porque a ‘máfia de branco’ sempre apoiou o CFM, ao
mesmo tempo em que nos atacava sem tréguas. Os subterfúgios, os
processos intermináveis, as sessões secretas, os conchavos, foram sempre
o refúgio obrigatório dessa gente, não importando o descrédito da
instituição e da figura do próprio médico. (SINMED, 1978d:3)

Os mandatos de segurança permitiram que as chapas vencedoras
tomassem posse em São Paulo e em Pernambuco. No Rio de Janeiro, apesar
da grande mobilização da categoria, o CFM conseguiu estagnar a entidade
a partir dessa data até 1982. “A ética fechou para balanço!”48.

Segundo Gentile de Mello (1981:46), o rigor com o Rio de Janeiro
explicava-se porque

na plataforma dos vencedores, além dos aspectos estritamente técnicos
relacionados com a ética médica, consta que é indispensável a
redemocratização do país como condição para o bom exercício da
Medicina. E mais, que os médicos reclamam a anistia de todos os
cientistas, pesquisadores e profissionais de medicina que foram
afastados por motivos de ordem política e em função do arbítrio.

A posição abertamente democrática dos oposicionistas teve uma
resposta abertamente autoritária dos setores liberais e empresariais
encastelados nas diretorias do CFM e da AMB. Novos casuísmos foram
programados para as eleições do CFM, das quais o Movimento Nacional de
Renovação Médica participou com uma plataforma semelhante à que havia
lançado para os Conselhos Regionais. Mas a eleição do CFM é indireta;
pelo voto direto, cada estado escolhe um delegado eleitor e um suplente.
Desde a criação do CFM no governo Kubitschek, as eleições para esse órgão
eram feitas praticamente sem o conhecimento da categoria médica. Quando
o Movimento de Renovação Médica tornou-as não apenas públicas, mas
também alvo de disputa, o CFM modificou o mecanismo de indicação dos
delegados eleitores, já perto da data das eleições. Em vez de eleitos pelo
voto direto de todos os médicos inscritos no Conselho Regional, os delegados

48 Chamada de capa do jornal do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Sinmed, set./
out.1978.
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passaram a ser escolhidos entre os próprios membros da diretoria do CRM –
algo semelhante ao que em 1984 seria adotado em nível nacional para a
escolha dos representantes das Assembléias Legislativas no Colégio Eleitoral
do Presidente da República.

Em 1979, ocorreu nova disputa entre os dois pólos representativos da
categoria médica, na eleição para a Associação Médica Brasileira (AMB),
em que Kassab, cúmplice das manobras casuísticas do CFM no ano anterior,
fez uso de fraudes sucessivas – inclusive anulação de votos – para conseguir
que a vitória consagradora do Movimento Nacional de Renovação Médica
fosse transformada em derrota por 370 votos. Kassab teve de anular mais de
3.000 votos só em São Paulo, para conseguir ser ‘reeleito’ para a presidência
da mais conservadora das entidades médicas. O REME, porém, não desistiu;
em 1981 voltou a apresentar uma chapa, que

concorreu com a Chapa ‘Unidade Médica Independente: dos
Kassabistas, conseguindo derrotá-los em quase todos os estados da
Federação. Novamente, utilizando-se de recursos administrativos
tentou-se impedir a posse da diretoria eleita. Desta vez a justiça deu
ganho de causa aos oposicionistas, que foram empossados, na ausência
da antiga diretoria, em novembro de 1981. (Campos, 1987:73)

Os ‘anos Geisel’ se encerraram revelando um movimento médico em
pleno vigor, crescendo e ampliando seu espaço de atuação na sociedade
brasileira. Foi esse movimento (aí incluído o dos residentes) que trouxe
para o conjunto do movimento sanitário a questão da organização do trabalho
médico, introduzindo uma nova problemática de atuação: as relações do
mundo do trabalho, a organização do trabalho, a legislação sindical, os
instrumentos de luta do trabalhador etc. Para o movimento sanitário a
novidade foi a intervenção concreta e crescente no mundo do trabalho.
Essa problemática já tinha sido explorada pela vertente acadêmica. Na
década de 60, Álvaro de Faria publicou estudos sobre ‘Dialética da Medicina’
na Revista da Civilização Brasileira; a vertente da ‘academia’ deu
prosseguimentos à reflexão e à pesquisa sobre o tema, seja em instituições
propriamente acadêmicas, como o PESES na FIOCRUZ ou o Mestrado do IMS/
UERJ, seja no próprio SINMED, onde foi realizada a pesquisa sobre o mercado
de trabalho médico no Rio de Janeiro, coordenada pelo Departamento
Científico do SINMED-RJ.

Por intermédio do movimento médico, o movimento sanitário caiu
“na arena da luta do trabalho e, portanto, nas regras colocadas pela ditadura
para controlar o trabalho” (Arouca, 1987) 49, multiplicando, assim, os pontos
de enfrentamento com o regime AB. Por outro lado, o movimento médico
reforçou aquilo que já era característico de outras vertentes do movimento
sanitário: as propostas de transformação da política nacional de saúde e de

49 Arouca, A. S. S. Entrevista concedida à autora.
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vinculação com a população na defesa de melhores condições de vida e de
saúde, utilizando a mesma estratégia de buscar alianças com os movimentos
populares.




