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Na segunda metade da década de 70, desenvolveram-se três grandes
projetos (planos ou programas)61. Em sua realização (elaboração/
implementação), participaram pessoas identificadas por um pensamento
comum, com propostas transformadoras para o sistema de saúde. Essas
pessoas e essas experiências, em contato com outras pessoas e experiências,
ao final da década haviam se articulado de forma a constituir um movimento
de pessoas e idéias que chamamos de movimento sanitário.

A troca de informações, o debate, a difusão do aprendizado
institucional pessoal em artigos, aulas, conferências etc. possibilitou que
essas experiências pudessem ser assimiladas por um conjunto de pessoas e
o aprendizado coletivo superasse os limites da vivência individual.

Partimos das Ações Integradas de Saúde (AIS), estratégia
reconhecidamente desenvolvida pelo movimento sanitário no interior da
Previdência Social a partir do plano do CONASP, e retornamos no tempo em
busca dos elementos-chave dessa proposta e de suas principais diretrizes.
No PLUS, no Projeto Montes Claros e no PIASS encontram-se os elementos
que foram constituindo um modelo alternativo de prestação de serviços de
saúde, com diretrizes e premissas que orientaram as propostas da Reforma
Sanitária. Comparando-se a conjuntura das AIS com o período aqui
analisado, o que se modificou foi a influência do movimento sanitário no
aparelho de Estado e sua capacidade de intervenção social, contrapondo-se
às forças e propostas hegemônicas. Quando o movimento sanitário conseguiu
desenvolver as AIS, a correlação de forças no interior do INAMPS, ainda que
francamente desfavorável ao segmento progressista e defensor do setor
público, já tinha possibilitado que pessoas com um pensamento transformador
começassem a atuar na Previdência Social, ou seja, na instituição dominante
na política de saúde atingindo efetivamente algum nível de poder.

Os anos entre 1975/76 e 1979 foram os momentos iniciais do movimento
sanitário; foram as primeiras experiências de exercitar e operacionalizar as
diretrizes transformadoras do sistema de saúde – para muitos, ‘pôr a mão na
massa’ pela primeira vez – e também de conseguir a adesão de outras forças
sociais e políticas para vir a constituir uma alternativa setorial.

61 Referimo-nos basicamente a projetos de âmbito nacional ou regional. As experiências
municipais, de grande importância a partir de 1976, fogem ao objeto deste estudo, mas
são referidas em nota do capítulo 9.
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Os projetos institucionais desenvolvidos não serão analisados pelos
resultados de sua operacionalização, mas pelo aspecto da experiência
acumulada, ou seja, até que ponto cada projeto orientou as experiências
seguintes.

Nunca é demais ressaltar que, se essas experiências institucionais
puderam ser difundidas e incorporadas como experiência coletiva, foi porque
pessoas com um pensamento transformador trabalharam nas instituições
do Estado sem ter uma postura ‘asséptica’ quanto ao ‘jogo do poder’. O que
em termos individuais significava possibilidades profissionais, para o
movimento sanitário traduziu-se na ocupação de espaços institucionais por
um determinado projeto ideológico.

A partir da sua ocupação por pensamentos diferenciados, contra-
hegemônicos, esses espaços institucionais passaram a ser palcos de luta,
arenas de disputa entre os diferentes interesses. A possibilidade maior ou
menor de se levar a cabo as propostas dependia da correlação de forças,
que nos ‘anos Geisel’ era francamente desfavorável ao movimento sanitário.

Vários projetos foram desenvolvidos nos espaços institucionais
conquistados. Alguns deles tiveram um papel ideológico que ultrapassou a
sua operacionalização, tornaram-se exemplos de novos modelos e provas da
exeqüibilidade das propostas transformadoras. Esses modelos eram incluídos
na plataforma de luta pela reorganização dos serviços e pela transformação
do sistema de saúde e passavam a ser difundidos e defendidos por um conjunto
de pessoas. Quando um projeto desempenhava um papel ideológico,
aglutinando pessoas e identificando propostas, esse papel ideológico tornava-
se maior do que o seu papel concreto, real, e passava a ser uma bandeira de
luta.

Ainda, do ponto de vista do movimento sanitário, um projeto podia
ser uma experiência de luta, na medida em que a defesa de um determinado
modelo fosse feita consciente e coletivamente. Ou seja: tomava-se
conscientemente um projeto como alternativa ao modelo existente e esse
projeto, com a sua conseqüente experimentação de certas propostas e
estratégias, orientava as experiências seguintes.

O Plano de Localização de Unidades de Serviços (PLUS) foi a primeira
experiência coletiva de um grupo de saúde pública na Previdência Social.
Esse grupo experimentou uma metodologia de programação de serviços, algo
bastante original em uma época em que as experiências de programação não
existiam nas instituições de serviços e eram profundamente criticadas pelas
instituições acadêmicas. Original também porque adotava, no método de
programação, a população total e o total dos serviços, aplicando o princípio
da universalização dos serviços, que estavam institucionalmente adscritos à
clientela previdenciária. Adotando esses parâmetros, os resultados teóricos
do PLUS – mesmo sem terem sido utilizados – evidenciaram que existia uma
forma mais racional e justa de distribuição dos serviços de saúde já existentes.
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O PLUS foi um palco de luta onde o grupo de saúde pública foi
rapidamente derrotado pelos interesses mercantilistas hegemônicos. Essa
rapidez talvez resultasse do fato de que não tenha sido uma bandeira de
luta. Como experiência de luta, não deixou marcas na história do movimento
sanitário, merecendo ser recuperado.

O PMC significou um passo adiante em relação ao PLUS, pelo simples
fato de ter sido operacionalizado, permitindo experiências técnicas e políticas
concretas. Foi uma das primeiras possibilidades, em âmbito regional, de
aplicação de certas diretrizes norteadoras de um modelo alternativo
de organização de serviços de saúde. Mas não se limitou a uma experiência
local, regional; expandiu-se por outras partes do País. As propostas que lá
se enfrentaram representavam interesses divergentes, nacionais e até mesmo
internacionais (pois todo o início do PMC foi financiado pela USAID), que
buscavam um modelo assistencial de extensão de cobertura de serviços de
saúde a baixo custo que pudesse ser implementado em outros locais.

O PMC permitiu experimentar a aplicação dos princípios de
regionalização, hierarquização, administração democrática e eficiente,
integralidade da assistência à saúde, atendimento por auxiliares de saúde e
participação popular. Para o movimento sanitário, porém, mais do que o
modelo, o que marcou foram as experiências políticas inauguradas: a
“substituição da arrogância técnica pela primazia da ação política”. O PMC
demonstrou a exeqüibilidade das propostas do movimento sanitário e a
capacidade deste em articular-se com outras forças para sustentar
politicamente o projeto.

O Projeto Montes Claros foi um palco de luta onde se enfrentaram
duas visões do próprio movimento sanitário, assim como o movimento
sanitário enfrentou as forças conservadoras (FSESP) e as privatizantes
(INPS). A estratégia adotada – executar o viável mesmo que diminuindo o
âmbito inicial do projeto a fim de criar impacto, de ser rapidamente visível
para a população, e de defender a manutenção do projeto buscando adesões
externas de grupos e projetos fora do âmbito do PMC – fez com que o
projeto fosse difundido e defendido por um conjunto de pessoas. Montes
Claros passou, então, a ter um papel ideológico: tornou-se bandeira de
luta. Foi, também, experiência de luta, já que foi adotado conscientemente
como modelo pelo PIASS em sua segunda fase, e como objeto de estudo em
um bom número de pesquisas e dissertações.

Finalmente, o PIASS foi o projeto que significou, por um lado, a
viabilização e expansão do modelo alternativo já experimentado em Montes
Claros e, por outro, uma fase mais avançada do movimento sanitário, já
que sua existência era mais visível. Foi através do PIASS e da mobilização
política provocada pelo Programa que o movimento sanitário tornou-se uma
força interlocutora, um ator social no cenário da política de saúde ao final
do período (1979).
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Essa visibilidade proporcionada pelo PIASS deveu-se à sua abrangência
(dez estados), ao movimento de ampliação do leque de alianças de
sustentação, (em particular, o aparecimento da frente política dos secretários
de Saúde) e ao fato de ter significado a primeira participação da Previdência
Social em um programa de saúde pública. Ainda mais do que o PMC, o
PIASS foi palco, bandeira e experiência de luta do movimento sanitário.

O modelo construído com a utilização dos três projetos institucionais
caracterizou-se como regionalizado, hierarquizado em quatro níveis
assistenciais, com definição da porta de entrada para o sistema. Suas
principais diretrizes eram: a universalização, a acessibilidade, a
descentralização, a integralidade e a ampla participação comunitária. Essas
diretrizes e esse modelo perduraram nas AIS, na VIII Conferência Nacional
de Saúde e na Reforma Sanitária, propostas defendidas pelo movimento
sanitário.
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O Plano de Localização de Unidades de Serviços (PLUS) foi elaborado
em um momento particular da Previdência Social, caracterizado por uma
transição institucional, com a criação do INAMPS, parte integrante do SINPAS.
Esta criação, como muitos autores já analisaram63, serviu mais para reforçar
o modelo hegemônico privatizante hospitalar, que beneficiava única e
exclusivamente os empresários médicos, do que ao ‘ilustre’ propósito de
conferir racionalidade e agilidade administrativa à máquina previdenciária.
Outro fato que caracterizou o início do PLUS foi o II PND e sua ‘tradução
previdenciária’, o Plano de Pronta Ação (PPA). Traduzindo para a política
previdenciária a diretriz do II PND de diminuir as desigualdades sociais
com a extensão da assistência médica, o PPA constituiu, na verdade, outro
instrumento para privilegiar o setor privado e um mecanismo de esgotamento
rápido dos recursos.

Nessa conjuntura institucional também foi criado o Conselho de
Desenvolvimento Social, cujo texto legal libertou a assistência médica
previdenciária do controle da política do Ministério da Saúde previsto no
Decreto-Lei 200; ocorreu ainda a criação e o tipo de destino dado ao Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). Tudo isso revelava a nítida
hegemonia da assistência médica previdenciária sobre os programas do
Ministério da Saúde. Revelava também, na Previdência Social (no caso,
inicialmente no INPS e depois no INAMPS), a política de privilegiar os
produtores de serviços de saúde particulares e suas necessidades de lucro.
O panorama dominante era o de mercantilização da medicina.

Os setores ‘publicistas’ (defensores do setor público), reduzidos e
isolados, identificavam-se pelo apoio ao convênio global em lugar da
modalidade de pagamento por unidade de serviços64.

O PLANO DE LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES

DE SERVIÇOS (PLUS)627

62 Encontraram-se poucos relatos sobre o PLUS: a dissertação de mestrado de Ana Tereza
da Silva Pereira, que a autora classifica mais como uma crônica do que como um
estudo de caso; menções feitas sobre o projeto por Gentile de Mello em seus escritos
e algumas entrevistas realizadas pela autora com participantes da equipe do Plus,
como Luís Felipe Moreira Lima, e do Ipea, como Solon Magalhães Vianna.

63 Jaime Oliveira, Sônia Fleury Teixeira, Carlos Gentile de Mello, José Carlos Braga,
Sérgio Góes e Hésio Cordeiro, entre outros.

64 Para mais detalhes, ver capítulo 2.
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Tanto o momento da criação do PLUS (1975) quanto o de seu
desenvolvimento foram caracterizados por alguns aspectos da Previdência
Social: a idéia de racionalização, a busca do equilíbrio financeiro, o perfil
da burocracia profundamente ligada aos interesses médicos empresariais, a
pequena participação do movimento sanitário na análise da Previdência
Social e a transição tanto de administração quanto de direção.

A administração do INPS na época procurava gerir a entidade com
base nos princípios de racionalidade, economicidade, desburocratização
e modernização. As condições financeiras da instituição apresentavam
um superávit em 1974. Foi destacada verba de cerca de 2 bilhões no
orçamento para 75/76, em favor da expansão dos serviços, aí incluídos,
serviços de assistência médica, postos de benefícios e agências. Aliada a
esta abundância financeira, havia sido autorizada pelo DASP a
realização de concurso para médicos, com a previsão de 12.000 vagas.
(Pereira, s/d:32-33)

Assim, em uma conjuntura ‘superavitária’, impulsionaram-se duas
diretrizes básicas: a modernização administrativa e a expansão física, por
meio do instrumento preconizado, o planejamento racionalizador. Em
convênio com a SEPLAN, dois planos foram conformados: o PLUS e o Plano de
Modernização Administrativa (PLAMA). Este último contava com mais
recursos do que o PLUS, mas não desenvolveu qualquer trabalho objetivo e
não foi renovado pelo IPEA em 1978.

Verificada a impossibilidade de efetuar a tarefa do PLUS contando
unicamente com servidores previdenciários e dado os recursos financeiros
de que o PLUS então dispunha, ele foi a porta de entrada para um grupo
“cujo denominador comum era a formação profissional na área de saúde
pública, aliada ao conhecimento da ineficácia do modelo de saúde dominante
no país e com o propósito de tentar influir de alguma forma na política da
Previdência Social” (Pereira, s/d:42). ‘Porta de entrada’ tem aí um sentido
amplo, pois além de contratar novos quadros, o PLUS ofereceu a possibilidade
de agregar em uma equipe várias pessoas com as características descritas
por Pereira, que estavam espalhadas por vários órgãos da Previdência Social.

A equipe do PLUS chegou a contar com cerca de trinta profissionais
em nível central, além das ramificações estaduais nas superintendências
regionais. Além das características já mencionadas (formação em saúde
pública e visão crítica do modelo previdenciário de prestação de assistência
médica), foi marcante na equipe sua composição multidisciplinar, com
médicos, enfermeiros, advogados, geógrafos, estatísticos, analistas de
sistemas, engenheiros biomédicos e arquitetos.

Considerando as características da burocracia do INPS, pode-se dizer
que o conflito com a equipe do PLUS era inevitável – restava apenas saber
quando ocorreria. Na verdade, enquanto o grupo se manteve como ‘quisto’,
à parte e à margem do processo decisório, os conflitos existiam, mas eram
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menores. A partir do novo convênio em 1978, quando o grupo decidiu
‘penetrar a instituição’ e conhecê-la a fundo, o conflito tornou-se insuperável,
já que “em nível de seus agentes institucionais, a Previdência tende a manter
a sensação de inviolabilidade do status quo, permitindo apenas alterações
nos níveis mais superficiais, que visam basicamente a controlar melhor a
máquina burocrática, sob a égide de modernização ou melhoria de
produtividade” (PLUS, 1976).

A Presidência do INPS mostrava certa disposição de não criar
obstáculos à equipe do PLUS, que teve também a seu favor a disponibilidade
de recursos. Assim, na realidade, o enfrentamento deu-se entre a equipe do
PLUS e os ‘anéis burocráticos’, tão bem consolidados e defendendo interesses
tão opostos que impediam a aplicação dos resultados do PLUS. “Tudo o que
PLUS fazia ia parar na gaveta de um burocrata qualquer” (Moreira Lima,
1986)65.

Outra característica da conjuntura previdenciária foi ser

o início, dentro do INPS, da discussão sobre a assistência médica do
ponto de vista da saúde pública. Em 1974 tinham começado os
convênios globais com os hospitais universitários. Foi quando a área
de saúde pública e a área universitária começaram a se interessar de
fato pela Previdência. Até aquela época o único sujeito que falava
sobre isso e era convidado para toda parte era Gentile de Mello. (Moreira
Lima, 1986)

Desse modo, em 1976, quando se constituiu propriamente a equipe
do PLUS, a organização do movimento sanitário ao redor do CEBES ainda era
incipiente, embora já estivesse bem desenvolvida uma nova abordagem
teórica do setor saúde. O IPEA, que teve um importante papel para o PIASS,
não foi tão determinante para o PLUS. Mesmo tendo sido gestados na mesma
ocasião, os dois projetos, segundo Vianna (1986)66

não tiveram absolutamente nada a ver um com o outro em suas origens.
A origem do PIASS foi no IPEA e a origem do PLUS foi a partir de uma
iniciativa da burocracia do INPS da época, que estava preocupada
com o planejamento e com a modernização. De certa forma o PLUS foi
impingido para o grupo de saúde (do IPEA) que depois se engajou nele,
mas recebeu a iniciativa como mais uma missão da instituição a ser
cumprida burocraticamente e não como uma iniciativa combinada
entre os setores técnicos. O IPEA apoiou, colocou um coordenador e
acompanhou o projeto, mas só depois começamos a perceber o que veio
a ocorrer, que aquilo, na pior das hipóteses, estava gerando uma massa
crítica de pessoas na Previdência.

65 Moreira Lima, L. F. Entrevista concedida à autora.
66 Vianna, S. M. Idem.
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Finalmente, outra característica da conjuntura previdenciária foi a
transição, tanto administrativa quanto de direção. Durante a primeira fase
do PLUS criou-se o INAMPS, que reuniu todos os serviços de assistência médica
previdenciária. Em que pesem todos os discursos racionalizadores da criação
do SINPAS, na verdade foi montada uma máquina gigantesca, fadada a falir
em poucos anos.

A desvinculação da assistência médica da concessão dos demais
benefícios não foi acompanhada por medidas efetivas de aporte
financeiro permanecendo a contribuição dos segurados como esteio
da Previdência. Além disso, não existem indícios de alteração no
padrão da organização da prática médica previdenciária, de sorte
que, em nenhum momento, a crise financeira decorrente da concessão
de assistência médica é identificada como causada, ao menos
parcialmente, pelo modelo de privilegiamento do produtor privado de
serviços. (Oliveira & Teixeira, 1986:259-260)

No entanto, as conjunturas de transição caracterizam-se por criar,
nas instituições, espaços que, proporcionando o aparecimento ou
aprofundamento de fissuras dentro da estrutura, possibilitam alterar a
correlação de forças. Se essas fissuras foram impulsionadas pela
reorganização administrativa, por outro lado, as características da gestão –
da condução da instituição – personificada pelo seu presidente, permitiram
que as contradições existentes se enfrentassem, ao invés de serem
simplesmente debeladas afastando pessoas. Tanto Gentile de Mello quanto
Moreira Lima identificaram nas gestões de Reinhold Stephanes e do
Almirante Gerson Coutinho momentos ‘democráticos’, em que o dissenso
não foi proibido e era possível expressar as contradições, embora isso não
tenha necessariamente significado uma alteração dos rumos da máquina
previdenciária. Talvez o uso da expressão ‘momento democrático’ deva-se à
comparação com a gestão subseqüente de Harry Graeff, cujo autoritarismo
fez com que, em 1981, Gentile de Mello escrevesse, para a Folha de S.
Paulo, a crônica “Saudades do AI-5”.

O PLUS originou-se e desenvolveu-se nessa conjuntura institucional,
e sua análise pode considerar três etapas: a criação do Grupo de Trabalho
(1975), a assinatura do convênio com o IPEA (1976-1978) e a tentativa de
aprofundar o trabalho ‘mergulhando’ na instituição previdenciária, que
entrou rapidamente em crise (1978-79).

Por iniciativa do INPS, em outubro de 1975, em uma fase de
‘abundância’ financeira e de relativa democratização da instituição sob a
presidência de Reinhold Stephanes, constituiu-se um grupo de trabalho
coordenado pela Secretaria de Planejamento do INPS encarregado de
elaborar o PLUS. Nos documentos iniciais, apontava-se como objetivo do
plano “cobrir deficiências operacionais na assistência”. Logo no início, a
abrangência do PLUS foi alterada, passando de um plano nacional (a ser
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elaborado por meio de levantamento em 800 cidades) para um estudo das
nove regiões metropolitanas do País.

Outro ‘produto’ da primeira etapa foi o reconhecimento da
incapacidade por parte da instituição previdenciária de levar a cabo a tarefa
exclusivamente com seus recursos humanos. “Devido à deficiência de
técnicos de planejamento, optou-se (por solicitar) a assistência técnica do
IPEA, que se daria através de um convênio entre o MPAS e a SEPLAN” (Pereira,
s/d:34).

O convênio assinado em janeiro de 1976 deu início à segunda etapa
– a única que produziu alguns resultados, mesmo que teóricos; não
operacionalizados – o PLUS ‘propriamente dito’. Esse primeiro convênio durou
até outubro de 1978, quando foi assinado outro, conhecido como IPEA/INAMPS,
com poucos meses de duração.

A perspectiva do IPEA era transformar o PLUS num projeto de extensão
de cobertura com ênfase na atenção primária, a ser iniciado no
Nordeste, onde não haveria grandes problemas com o setor privado
hospitalar67. Tal idéia contudo não foi aceita pelo INPS, (...) [cujo]
interesse era aproveitar o convênio para treinar seus funcionários
para que, futuramente, as atividades de planejamento de saúde
pudessem ser realizadas pela própria instituição. (Pereira, s/d:37)

A partir da assinatura do convênio com o IPEA, a equipe do PLUS

iniciou a elaboração de documentos teóricos. “Fizemos uma síntese
doutrinária para o PLUS, e o que era um plano de construção de unidades
nós conseguimos transformar num plano integrado, de análise das questões
de previdência social, quer dizer, em um plano mais abrangente, utilizando
outros indicadores que não apenas a localização de unidades” (Moreira
Lima, 1986). Concluída essa tarefa, a equipe dedicou-se ao levantamento
de dados de cada estado através de nove formulários de informação e, em
seguida, construiu um instrumento de programação a partir de necessidades
‘normatizadas’ da população, posteriormente confrontadas com a oferta
existente de serviços de saúde.

A metodologia utilizada no PLUS foi produto direto do curso de
planejamento lecionado por Adolfo Chorny e Mário Testa no mestrado de
medicina social do IMS/UERJ. Foi nesse momento, com a vinda dos profissionais
argentinos, que se estabeleceu uma crítica ao método CENDES/ OPAS, permitindo
um avanço conceitual na programação de serviços de saúde (Buss, 1987)68. A
elaboração do PLUS, incorporando essa revisão crítica, possibilitou que a equipe
“exercitasse algumas técnicas de programação mas que, não por falta de
noções, e sim porque o plano estava totalmente desarticulado da realidade

67 É interessante observar que essa mesma análise foi feita quando da implementação
inicial do Piass (Rosas, 1981).

68 Buss, P. M. Entrevista concedida à autora.
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institucional, não chegaram nem a arranhar a estrutura da instituição”
(Nunes, 1987)69.

Esta segunda etapa, que terminou em fins de 1978, teve como produtos
os planos de saúde para sete regiões metropolitanas e para todo o Estado da
Paraíba. São Paulo foi a única região não estudada. As conclusões permitiam
localizar as unidades de saúde a serem construídas.

Além disso, os documentos finais de análise das regiões
metropolitanas, constituídos de uma síntese diagnóstica, uma formulação
das necessidades básicas e um plano diretor, “entre as conclusões
confirmaram a evidência de excesso de leitos hospitalares nas áreas
metropolitanas objeto do estudo, a saber, Recife, Curitiba, Porto Alegre e
Rio de Janeiro” (Gentile de Mello, 1983:5). Essa conclusão contrariou os
interesses da iniciativa privada empresarial da saúde. Também nos planos
diretores existiam propostas de descredenciar leitos privados e de realizar
convênios com secretarias estaduais e municipais, a LBA, a Fundação Leão
XIII e outras instituições públicas. Para os anéis burocrático-empresariais,
isso traía um pensamento ‘estatizante’, como era alcunhada qualquer
proposta que reforçasse o setor público.

Em outubro de 1978, foi assinado um novo convênio IPEA/INAMPS, de
maior abrangência, que visava a aprofundar o estudo desenvolvido no
primeiro convênio, executá-lo e ainda abrir novas áreas de estudo na
Previdência Social. Esta terceira etapa, em que a equipe previu ‘mergulhar
na instituição’, foi simultânea à mudança da presidência do INAMPS, com a
entrada do Almirante Gerson Coutinho para um mandato transitório, já
que em março de 1979 ocorreria a mudança do governo federal. Alterações
administrativas substituíram a Secretaria de Assistência Médica por uma
nova estrutura: a Secretaria de Medicina Social. A esta pertencia o
Departamento de Administração Médica, cuja direção foi confiada ao Dr.
Nildo Aguiar, “pessoa sabidamente favorável à expansão de serviços médicos
próprios da Previdência e contrário às formas de financiamento utilizadas
pela Instituição, notadamente a compra de serviços por ato médico” (Pereira,
s/d:59).

Nildo Aguiar incorporou o grupo técnico do PLUS à linha executiva
da instituição, possibilitando que o grupo saísse de seu ‘quisto’ institucional.
Porém isto inaugurou um novo estágio do conflito: “não se trata mais de um
conflito virtual, mas sim de uma luta pelo poder interno, clara, aberta. A
nova administração ao mesmo tempo que incorpora representantes do setor
dito ‘estatizante’, mantém a linha tradicional na Secretaria de Planejamento,
gerando lutas e contradições insuperáveis. Essas lutas se explicitam na
definição da coordenação da gerência do convênio” (Pereira, s/d: 61-62).

69 Nunes, N. V. P. Idem.
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Extremamente ambicioso, no dizer dos próprios participantes, esse
segundo convênio abriu uma série de frentes de trabalho, para as quais
novos profissionais foram incorporados. Entre elas, destacam-se: treinamento
e aperfeiçoamento das equipes de saúde, convênios assistenciais, sistema
de informação, padronização de equipamentos de saúde, normatização
programática, carreira de médico previdenciário e regionalização dos serviços
de saúde. O ‘grupo do PLUS’ gerou também uma oposição interna, na medida
em que adquiria visibilidade ao participar de encontros nos estados e mesmo
na VI Conferência Nacional de Saúde.

 Esse segundo convênio durou apenas até abril de 1979. A entrada de
Harry Graeff na presidência do INAMPS – representando todos os interesses do
setor privado – colocou fim ao conflito, dissolvendo o ‘grupo do PLUS’. Após
um levantamento (e até um interrogatório gravado) das supostas
irregularidades, o convênio nem chegou a ser denunciado – foi simplesmente
desativado. Com isso, o INAMPS obrigou-se a pagar indenização aos profissionais.

Esta terceira etapa não produziu resultados. Os produtos do PLUS

foram os da segunda etapa: os Planos Diretores das Regiões Metropolitanas
e do Estado da Paraíba.

O PLUS foi um projeto que, contando com a participação de diversos
integrantes do movimento sanitário, foi por este esquecido como modelo,
exemplo ou mesmo referência. A única pessoa a discutir o Plano, Ana Tereza
da Silva Pereira, o faz em um tom de profunda decepção e pessimismo
(Pereira, s/d:1):

Em determinado momento, setores mais progressistas da sociedade
tomaram a posição que, com a inserção de técnicos dentro das
instituições de Estado seria possível levá-las ao encontro da população.
Pensavam que, à medida que conseguissem estar próximos ao poder
hegemônico poderiam estar representando os interesses que supunham
ser da classe dominada. (...) Este relato, circunscrito a uma instituição
específica, o INPS, atual INAMPS, faz a tentativa de mostrar o equívoco
desta posição. (...) Este relato revela a trajetória de um grupo
‘dissidente’ dentro do INAMPS, a absorção de seu discurso pelo discurso
dominante e seu esfacelamento como grupo.

No entanto, algumas observações permitem amenizar esse pessimismo
e evidenciar a importância do PLUS como projeto institucional experimentado
pelo movimento sanitário. Foi o primeiro projeto em que um grupo de saúde
pública atuou na assistência médica previdenciária e manteve-se como grupo,
embora por pouco tempo. Mesmo que por um curto período, a equipe do
PLUS colocou na instituição um foco de conflito, defendendo interesses
totalmente contrários aos hegemônicos. Diferenciava-se dos setores publicistas
mencionados por ser uma equipe e estar concentrado no nível central do
INAMPS, ao contrário dos defensores do convênio MEC/MPAS, dispersos nos
hospitais.
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Outra característica importante da equipe do PLUS foi a utilização de
uma metodologia de programação na elaboração do Plano. Na época isso
foi inovador, já que nas instituições de serviços não existia qualquer atividade
mais sistematizada de programação e tampouco no interior da Academia,
onde o planejamento ainda estava sob forte crítica, considerado como mais
um instrumento de dominação dos grupos hegemônicos. A equipe do PLUS –
em particular os integrantes oriundos do mestrado do IMS – recuperou o
instrumental de planejamento e iniciou a construção de um modelo
alternativo de programação dos serviços de saúde.

Uma terceira característica do PLUS o diferenciou dos outros dois
grandes projetos institucionais: tratava-se de um plano para áreas urbanas,
para as regiões metropolitanas, ao contrário da população-alvo do Projeto
Montes Claros ou do PIASS; ou seja, sua implantação seria feita em áreas de
conflito deflagrado com os interesses do setor privado.

A existência do PLUS destaca-se ainda mais quando se analisam aquela
conjuntura institucional previdenciária e o estágio de desenvolvimento do
movimento sanitário. A hegemonia dos interesses empresariais, por um lado,
e o pequeno envolvimento do movimento sanitário, por outro, faziam com
que os integrantes do PLUS se sentissem isolados. Em seu isolamento a equipe
experimentava a sensação de constituir um caso único, na medida em que
a Previdência Social ainda não era objeto de reflexão coletiva dos grupos
progressistas da saúde70.  O vínculo do PLUS com o movimento sanitário era
basicamente com a Academia: parte da equipe vinha do IMS/UERJ, e por
outro lado, a partir de 1976 o complexo previdenciário começou a ser estudado
no PESES. O PLUS também foi apresentado nos cursos e disciplinas de
planejamento da ENSP como modelo de programação; no entanto nenhum
desses vínculos foi sistemático. O CEBES estava em seus primórdios, e mesmo
que dele participassem alguns integrantes do PLUS, não existia a sensação
de ‘pertencerem a um movimento’. Daí a visão pessimista de Pereira e sua
generalização do ‘fracasso’ da experiência, criticando toda uma estratégia
de ocupação de espaços institucionais.

A ‘sensação de pertencer a um movimento’ ou a ‘identidade do
movimento sanitário’ ocorre quando outras pessoas e outros grupos
reconhecem em um projeto os mesmos pressupostos e imagens-objetivos
similares. Para a equipe do PLUS isso não ocorria, pois não se encontrava no
interior da Previdência qualquer grupo com proposta semelhante. Tampouco
entidades como o CEBES articularam o PLUS com outros movimentos em
diferentes instituições. Mesmo sem esse ‘sentimento de pertencer’ o
movimento sanitário já se articulava, e a experiência do PLUS foi uma de
suas frentes. Ao se analisar o PLUS, verifica-se a identidade desse projeto
com o PIASS e com os princípios e as diretrizes divulgados pelo CEBES.

70 Ressalte-se, como exceção, além de Gentile de Mello, o trabalho de Cecilia Donnangelo
(1972) com o título Medicina e Sociedade.
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A experiência do PLUS correspondeu aos momentos de ‘ascensão e
queda’ do movimento sanitário:

o aparecimento de grupos de pessoas que ocupam espaços institucionais
respondendo a transformações na estrutura social mas sem fazer parte
da organicidade do poder hegemônico; esses grupos ocupam vazios de
poder e sendo ‘contra-hegemônicos’ seu crescimento tem limites.
Ocupam espaços mas não se mantêm, são temporários, em pouco tempo
ascendem e caem. (...) O que persiste é o modelo ideológico e não a
experiência concreta transformadora. É mais a percepção do que é
possível que a implementação do projeto específico. Da ‘ascensão e
queda’ dos projetos regionais, institucionais, parciais nasce a
persistência de um projeto nacional. (Arouca, 1979)




