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Os outros dois projetos analisados, Montes Claros (PMC) e PIASS, têm
histórias que se misturam a partir de 1978. Não apenas porque Montes
Claros foi incorporado ao PIASS, constituindo a sua base mais desenvolvida,
mas também porque, no PIASS, utilizaram-se estratégias e alianças políticas
já conquistadas no outro projeto. Houve um momento em que, “ao mesmo
tempo em que o Programa de Montes Claros contribuía à consolidação do
PIASS, o PIASS consolidava o Sistema Integrado (...) Nesta perspectiva o Sistema
Integrado era ao mesmo tempo pressuposto do PIASS como também
conseqüência (...)” (Van Stralen, 1985:129-30).

A experiência iniciada em Montes Claros e estendida pelo PIASS por
todo o Nordeste foi um passo à frente em relação ao PLUS, já que um modelo
alternativo não foi apenas construído, mas vivido, transformando a proposta
teórica em experiência concreta de luta política. Montes Claros foi o palco
onde se enfrentaram propostas divergentes de organização dos sistemas
regional e nacional de saúde.

O PMC também teve seu desenvolvimento caracterizado por três fases:
a primeira, entre 1971 e 1974,  denominada aqui IPPEDASAR e o controle de
natalidade; a segunda, entre 1975 e 1977, o PMC propriamente dito; e a
terceira após 1978, ano de sua incorporação ao PIASS.

Em 1971, criou-se o Instituto de Preparo e Pesquisas para o
Desenvolvimento da Assistência Sanitária Rural (IPPEDASAR)71 com o propósito
de implantar no norte de Minas Gerais um programa de planejamento
familiar que poderia significar um teste-piloto para um projeto continental.
Para desenvolver o projeto de Montes Claros, em setembro daquele ano foi
assinado um convênio entre o Governo do Estado, o Instituto de Pesquisas
de Serviços de Saúde da Universidade de Tulane (EUA) e a Fundação
Universidade Norte Mineira, tendo como órgãos executores o IPPEDASAR, o
Centro Regional de Saúde e a Faculdade de Medicina do Norte de Minas.

Após um ano de intensa atividade, o IPPEDASAR  produziu seu principal
documento, intitulado ‘Sistema Regional de Saúde do Norte de Minas’,
onde a proposta era desenvolvida em detalhe. A partir de uma

O PROJETO MONTES CLAROS (PMC):
SISTEMA INTEGRADO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE SAÚDE NO NORTE DE MINAS8

71 Para a análise da primeira fase do Projeto Montes Claros, utilizou-se a dissertação de
Sobrinho, 1984.
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concepção teórica baseada na ‘teoria de sistemas’, o documento
apresentava um modelo de sistema de saúde onde são consideradas
as questões do aumento de cobertura, da compatibilidade inter-setorial
e intrasetorial, financiamento multilateral, regionalização,
hierarquização de serviços, relacionamento com o sistema informal,
participação da comunidade, e utilização de equipe de saúde.
(Sobrinho, 1984:80)

A Secretaria Estadual de Saúde rejeitou este estudo, principalmente
por suas intenções antinatalistas. Porém, deixou claro seu interesse na
captação de recursos, desde que o projeto fosse modificado. Até 1974, o
IPPEDASAR e a SES-MG lutaram para obter e gerenciar esses recursos,
principalmente após sua captação efetiva pelo convênio assinado em 1973
entre os governos brasileiro e americano (representado pela USAID). Nessa
disputa, alguns fatos favoreceram a SES: o IPPEDASAR foi paulatinamente
desativado por falta de recursos e por estar sob suspeita de corrupção. Em
dezembro de 1973, deixou de existir (Sobrinho, 1984:85).

A partir da mudança de governo federal e estadual, em 1974
estabeleceu-se a conjuntura favorável72 para a assinatura do convênio, em
18 de março do ano seguinte. “O documento que ficou conhecido como o
green book devido a sua capa verde propunha um empréstimo de US$ 7,6
milhões ao governo brasileiro, destinados ao financiamento de três projetos
de Sistemas de Saúde em Montes Claros (MG), Patos (PB) e Caruaru (PE)”.
Nele, explicitavam-se os objetivos a serem atingidos com o empréstimo em
cada local. O modelo de sistema de saúde a ser implantado em Minas Gerais
era mais detalhado do que os demais. O que chamava atenção era que “o
documento da USAID reproduz, exatamente, a proposta desenvolvida pelo
IPPEDASAR no que se refere à estrutura do sistema de serviços (...) Com uma
diferença, agora não aparece mais a atividade de ‘controle de nascimentos’,
criticada pela Secretaria de Saúde, ainda que permaneça a ênfase ao grupo
maternoinfantil” (Sobrinho, 1984:134-135).

A Secretaria de Saúde da Paraíba desistiu de implementar o projeto
em Patos, e os dois outros programas, Montes Claros e Caruaru, iniciados em
1975, tornaram-se ‘modelos’ quase divergentes. Posteriormente, os dois
programas foram incorporados ao PIASS.

A experiência de serviços regionalizados em Caruaru tenderia a
desenvolver-se nos moldes tradicionais enquanto em Montes Claros
foi possível o surgimento de um projeto alternativo. Em Caruaru
ocorria uma prática de técnicas e métodos de planejamento
desenvolvidos pela OPAS e aplicadas de maneira um tanto ou quanto

72 o governador indicado, Aureliano Chaves, nomeou para Secretário de Saúde o Dr.
Dario Tavares – que indicou para a direção do Centro Regional de Saúde de Montes
Claros o Dr. Francisco de Assis Machado, proveniente da bem-sucedida experiência do
Vale do Jequitinhonha.
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mecânica à realidade. Também os estados eram diversos em suas
estruturas setoriais: a Secretaria de Saúde de Minas vinha já de algum
tempo tentando modernizar-se e recentemente tinha sofrido uma
reforma administrativa (...) Em Pernambuco observava-se que a
estrutura pesada e burocratizada da Secretaria de Saúde não permitia
maiores espaços para propostas inovadoras. (Rosas, 1981: 64)

A segunda fase do PMC iniciou-se com a assinatura do convênio em
março de 1975 e com a transferência de Francisco de Assis Machado,
coordenador do programa do Vale do Jequitinhonha entre 1971 e 1974,
para a direção do Centro Regional de Montes Claros. Essa fase constituiu o
PMC propriamente dito, que se transformou em palco de luta do movimento
sanitário.

Apesar das diferenças entre os dois projetos, o aprendizado e a
experiência adquiridos por Francisco de Assis Machado e sua equipe foram
utilizados em Montes Claros.

Segundo depoimento de Machado (1987)73

A diferença básica era que a experiência do Vale do Jequitinhonha
não se propunha a reorganizar serviços de saúde. Apenas no fim do
programa começam a surgir algumas idéias que estão contidas na
proposta de Montes Claros, como o atendimento com uma certa
hierarquização, e a idéia do módulo básico. O programa de Montes
Claros já é, especificamente, uma proposta de reorganização de
serviços, que se propõe a desenvolver todas as ações de saúde, integrais,
reunindo os elementos curativos e preventivos enquanto o programa
do Vale do Jequitinhonha tinha uma carga grande do sanitarismo
tradicional. A minha impressão é que o programa do Vale do
Jequitinhonha é implantado para servir de demonstração das
possibilidades do planejamento em saúde (...) de certa forma
contribuindo também para, dentro da Secretaria, fortalecer a posição
dos técnicos mais modernos que defendiam as idéias de planejamento.

Em Montes Claros, por meio da prática cotidiana de alguns
aprendizados da experiência do Vale do Jequitinhonha,

a arrogância técnica foi substituída pela primazia da ação política:
democratização das relações internas da equipe regional, uma nova
perspectiva de participação comunitária, uma percepção mais realista
dos limites do conhecimento técnico e em contraposição – a importância
do saber popular. Mas o mais importante que se carregou para Montes
Claros foi a descoberta de que as normas podem ser questionadas e
reformuladas, de que não são necessariamente corretas, de que quase
sempre trazem em si a cristalização de interesses particulares.
(Machado, 1987a:9)

73 Machado, F. A. Entrevista concedida à autora.
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A nova equipe de saúde era composta por vários profissionais, tendo,
porém, “como elemento nuclear não mais o médico e sim o auxiliar de saúde.
(...) A Direção Regional optou por não contratar ninguém que já tivesse muita
experiência.(...) havia a preocupação de se evitar que as pessoas se integrassem
aos projetos portando preconceitos, normas e concepções prontas ou acabadas,
que chegassem com a ‘cabeça feita’ (Machado, 1987a:8-9).

Deliberadamente passaram a ser convidadas pessoas, na maioria jovens
que, independentemente de qualquer experiência prévia com saúde
pública, tivessem, fundamentalmente, um compromisso político com as
classes populares, subalternas. Assim é que se formou – um núcleo forte
de pessoas, com formação profissional  variada. (Sobrinho, 1984:141)

Esse novo grupo, que tinha compromissos ideológicos com o projeto,
(chamado por Van Stralen (1985) ‘militantes da saúde pública’) por suas
características – como idade, visão política, disposição para o trabalho e
pouca preocupação com ganhos financeiros – entraria em conflito com os
demais grupos de supervisores e burocratas, e com os tradicionais profissionais
de saúde da região.

Além da ‘seleção’ descrita para constituir a equipe, retomou-se a
experiência do Vale do Jequitinhonha de democratização das decisões, com
a criação de um Conselho Técnico Administrativo que “compartilhava com a
Direção as principais decisões – e da Assembléia Geral das segundas-feiras,
quando todos tinham oportunidade de questionar qualquer decisão, fazer
críticas e considerações a respeito de qualquer aspecto do programa e
apresentar propostas que eram votadas e levadas para decisão final da
Direção” (Machado, 1987a:10).

Outro aspecto importante no desenvolvimento do projeto de Montes
Claros foi a participação comunitária na diretriz mais importante do modelo:
“a descentralização, vista como instrumento de transferência do poder para
a periferia tomando-o mais permeável à influência dos usuários” (Machado,
1987a:9). De início, essa participação comunitária foi canalizada por
intermédio dos agentes de saúde, cujo treinamento

transformou-se numa espécie de curso para formação de agentes
‘revolucionários’,  para mobilizar e conscientizar o povo. Esperava-se
realizar, com esses agentes, verdadeiras transformações nas relações
político-sociais levando o povo, através da discussão de temas ligados
à saúde, a um grau de consciência e de organização suficiente para
modificar suas condições de vida. (Machado,1987a:10)

A tentativa de modificar a sociedade a partir de uma consciência
sanitária74 foi logo suplantada pela prática, onde se percebeu que a ligação
da população com os agentes políticos locais (executivos e legislativos) era

74 Adota-se, aqui, a definição de Giovanni Berlinguer (1978): “consciência sanitária é a
ação individual e coletiva para alcançar a saúde enquanto um direito da pessoa e um
interesse da comunidade”.
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muito mais forte do que com a equipe de saúde, vista como agentes
organizadores externos. “Percebeu-se a necessidade de se considerar os
canais políticos tradicionais para qualquer ação mais conseqüente”. As forças
políticas tradicionais passaram a participar do projeto por meio das reuniões
de módulo básico: “algo como um seminário mensal, em nível do município,
reunindo trabalhadores de saúde, lideranças políticas locais, sindicatos,
usuários etc., para se discutir problemas relacionados com o funcionamento
dos serviços e para se combinar providências” (Machado, 1987a:11).

Esse tipo de reunião seria reproduzido no PIASS já na esfera estadual.
O mais importante, a nosso ver, é que, mudando o enfoque da participação
comunitária, o PMC não se retirou do cenário político, mas renunciou à
pretensão de conformá-lo por inteiro, passando a relacionar-se com os demais
componentes e personagens.

Desenvolvido originalmente pelos técnicos da Assessoria de
Planejamento e Coordenação da SES/MG (APC), o projeto de Montes Claros
foi modificado substancialmente a partir da direção de Francisco de Assis
Machado e sua equipe. Entre os níveis central e regional, passaram a ocorrer
conflitos entre a visão racionalizadora, tecnocrática’ da APC e a visão ‘política,
estratégica’ do PMC (Van Stralen, 1985). Sem desconsiderar a existência
de embates, conflitos e antagonismos, tanto estratégicos quanto
programáticos, pode-se dizer que a disputa ocorria entre as faces
racionalizadora e estratégica de um mesmo movimento.

Nenhum dos dois lados (nenhuma das duas faces) tinha como imagem-
objetivo a privatização do sistema ou a adoção do modelo ‘sespiano’ de
organização dos serviços de saúde. Os dois grupos, com diferentes estratégias,
visavam a extensão de cobertura para a população mais carente através do
fortalecimento do setor público. Assim, pode-se supor, pelos princípios
defendidos naquela ocasião e pela observação posterior dos integrantes das
duas estruturas (central e regional) na defesa da Reforma Sanitária, que a
contradição era criada por duas visões, duas tendências, mas de um mesmo
movimento – o sanitário – com um mesmo projeto – a Reforma Sanitária.

As APCS foram criadas nas Secretarias de Estado de Minas Gerais, à
semelhança dos demais estados, por determinação do Ato Institucional n.
8, de abril de 1969, que determinava reformas administrativas guiadas pela
“centralização normativa e descentralização administrativa”. As APCS das
secretarias estavam vinculadas ao Conselho Estadual de Desenvolvimento,
que no início da década de 70 coordenava o planejamento do Estado de
Minas Gerais. A criação desses órgãos permitia introduzir um novo locus
de poder que propalava um discurso racionalizador, restringindo a antiga
autonomia dos departamentos. O novo discurso apontava os “vícios da
estrutura anterior, clientelista, autoritária, vertical, centralizada etc.”, assim
como o que seriam as virtudes da nova maneira de operação da Secretaria
de Saúde após o fim dos departamentos: “moderna, racional, integrada,
horizontalizada em seus programas etc.” (Sobrinho, 1984:119).
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Somente em 1975, os técnicos da APC conseguiram deter uma posição
claramente hegemônica na Secretaria e isso não se deveu apenas à
reorganização administrativa que atribuiu à APC o controle do
orçamento-programa como poderoso instrumento, nem ao saber
competente dos seus técnicos. Importante foi também que a APC
conseguiu captar recursos relativamente vultuosos através de projetos
especiais num momento em que os recursos orçamentários estavam
sendo severamente reduzidos. (Sobrinho, 1984:46)

Esses projetos especiais foram o Programa de Saúde para o Vale do
Jequitinhonha, em 1971, e o Programa Montes Claros, em 1975.

Na APC da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais
concentraram-se técnicos formados pela ENSP em Planejamento e
Administração de Serviços de Saúde e que se identificavam com as propostas
difundidas pelos organismos internacionais, principalmente a OPAS. Esta
visão racionalizadora (ou ‘tecnocrática’, como denominou Van Stralen)
significou, em determinado momento, a modernização da Secretaria e a
ruptura com os modelos tradicionais e clientelistas da administração pública.
E foi, até mesmo, a visão que impulsionou a criação do PMC. No entanto,
logo entraria em conflito com a direção do Centro Regional e com o
andamento do projeto: o Centro Regional defendia a descentralização e a
autonomia na utilização dos recursos, e a APC queria exercer um controle
maior do projeto nela criado, tendo por base, seguramente, posições
ideológico-partidárias diferentes.

O desenvolvimento do PMC foi sempre marcado por disputas que o
tornaram desde o início um palco de luta. Primeiro enfrentaram-se as duas
faces do movimento sanitário, a tendência racionalizadora versus a tendência
estratégica; a seguir essas forças se unificaram, constituindo uma tendência
‘progressista’ que enfrentaria as forças conservadoras e as privatizantes.

Mas, ainda na disputa entre as duas faces do movimento sanitário, a
equipe do Centro Regional decidiu refazer o diagnóstico, tendo “a maior
preocupação possível com a observação sobre o modo do povo viver, sobre
sua visão das coisas em geral, e, em particular, dos serviços de saúde, sobre
a estrutura do poder local etc.” (Machado, 1987:10).

O diagnóstico realizado em nível de cada município não oferecia
respostas, pois a proposta de expandir e racionalizar os serviços de
saúde extrapolava o conhecimento sobre a organização existente. Seria
necessário ir além de uma mera descrição da estrutura dos serviços de
saúde e aprender os determinantes dessa. Isso implicaria um novo
tipo de diagnóstico dirigido ao conhecimento das relações de poder
que atravessavam o setor de saúde e a identificação das forças sociais
e políticas favoráveis ou desfavoráveis a uma transformação da
organização existente, ou seja, um diagnóstico que partiria do
pressuposto de que o sistema se inseria num processo social, em que se
enfrentam vários interesses. Tomou-se consciência de que se deveria



155

abrir mão da implementação do Sistema Integrado como um todo, tal
como idealizado tecnicamente e, em vez disto, executar o que fosse
viável em cada momento, ainda que de forma parcial e desarmônica
(...). Quem contribuiu mais para isto, foi um dos assessores do
programa, o argentino Mário Hamilton. (Van Stralen, 1985:88) (grifos
nossos)

Com o desenvolvimento do PMC, crescia a hostilidade da APC, e,

por volta de fevereiro de 1976, quando chega o assessor Mário
Hamilton, e se torna visível que a equipe de Montes Claros é competente
para elaborar uma proposta bem feita, isso passa a ser uma ameaça
e uma necessidade mais imediata de intervenção da Secretaria sobre
Montes Claros. Nesse momento, a equipe de Montes Claros percebeu
que se não buscasse alianças externas seria desativada. Então,
programa para abril, já como estratégia para ganhar esse conflito,
um grande seminário de lançamento de Montes Claros, em Belo
Horizonte, convidando todos os aliados possíveis. (Machado, 1987)

Vê-se, assim, que a equipe de Montes Claros adotou uma nova visão
do planejamento (o planejamento estratégico como parte integrante de um
processo político), segundo a qual é importante identificar as forças que
representam interesses setoriais, diferenciá-las entre favoráveis e
desfavoráveis, e construir uma estratégia que busque ampliar as primeiras
e restringir a ação das segundas. Para isso, a equipe convocou a I Reunião do
Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde do Norte de Minas,
realizada em Belo Horizonte no início de abril de 1976, em que a proposta
de organização de serviços de saúde foi apresentada a um grande conjunto de
instituições em quatro documentos básicos.

A composição da aliança montada pelo PMC nessa reunião foi:
funcionários de órgãos públicos, tecnoburocracia, movimento estudantil e
a academia. Aos poucos, foram-se incorporando a ela ‘vertentes’ do
movimento sanitário como o CEBES, funcionários e técnicos de prefeituras
de oposição, os sindicatos médicos e os movimentos dos profissionais de
saúde. O PMC pode ter sido “uma iniciativa da burocracia estatal” (Van
Stralen,1985:175), mas sua manutenção e expansão foi defendida e
estimulada por um conjunto de forças mais amplo: o PMC foi o exemplo
que o movimento sanitário utilizou para evidenciar a exeqüibilidade das
propostas transformadoras.

A partir da I Reunião do Sistema Integrado de Prestação de Serviços
de Saúde do Norte de Minas, o Projeto Montes Claros recebeu um conjunto
de estímulos mas também passou a enfrentar uma oposição cada vez maior.

A articulação mais importante concretizada durante a I Reunião foi
a do PMC com a vertente da Academia do movimento sanitário, em particular
com o PESES. A partir daí ocorreu uma integração consciente da Academia
com o projeto, tanto com o envio de assessores para a organização dos serviços,



156

quanto com o financiamento de pesquisas e pesquisadores pelo PESES

(Arouca, 1986; 1987)75. A integração com a Academia ocorreu também por
meio de um grande número de dissertações e teses sobre o PMC. Assim, o
PMC foi objeto de investigação e de ação do movimento sanitário.

O resultado mais expressivo do projeto de investigação sobre medicina
comunitária desenvolvido pelo PESES foi,

independentemente dos objetivos específicos dos pesquisadores, a
articulação entre os vários grupos no País preocupados com
a reorganização dos serviços com ênfase em atenção primária e a
democratização dos serviços de saúde através da proposta de
participação comunitária. (...) De outro lado, contribuiu para
transformar o PMC numa plataforma de luta pela reorganização dos
serviços de saúde. Por sua influência, o programa foi apresentado em
vários congressos e seminários como novo modelo de organização de
serviços. (Van Stralen, 1985) (grifos nossos)

A integração com o movimento estudantil ocorreu principalmente
através do Internato Rural da UFMG, que teve início em 1978 como parte
do projeto de integração docente-assistencial. Isto possibilitou que estudantes
e, posteriormente, residentes participassem do PMC, incorporando outra
vertente do movimento sanitário. “A visão política da medicina comunitária
fazia com que o PMC atraísse, nos anos 1975-1978, muitos profissionais
recém-formados de várias áreas, tanto para o nível de supervisão como para
o nível ambulatorial” (Van Stralen, 1985:133). Confundem-se, então, histórias
pessoais e de entidades como o Centro de Estudos de Saúde da UFMG, a
SESAC e o Centro Regional de Saúde de Montes Claros.

Outra importante articulação foi estabelecida em abril de 1976 entre
o PMC e os ‘setores publicistas’ do IMAMPS, que Machado (1987) identificou
nas figuras de Murilo Vilella Bastos e em outros integrantes da Previdência,
oriundos do FUNRURAL, que tiveram grande importância na articulação do
convênio da Previdência com o PIASS/Montes Claros.

A primeira reunião do Sistema Integrado estabeleceu mais claramente
tanto sua proposta de organização de serviços de saúde (descentralizada,
democrática e pública) quanto suas alianças, e ao mesmo tempo passou a
enfrentar resistências mais claras e fortes por parte dos setores hegemônicos
na política de saúde. Essas forças desfavoráveis tiveram no INPS,
posteriormente IMAMPS, e em suas entidades representativas, poderosos
instrumentos que conseguiriam limitar a abrangência do PMC em sua
operacionalização.

A medicina liberal encontrou na utilização ampliada dos auxiliares
de saúde uma demonstração de como o programa era ‘fechado’ por não
permitir o ‘livre acesso’ aos serviços médicos. A resistência do grupo liberal

75 Arouca, A S. S. Entrevistas concedidas à autora.
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não impediu a implantação do programa mas marcou as condições de
efetivação do projeto, fazendo com que o Sistema Integrado “em vez de se
tomar um sistema hierarquizado, tenha-se desdobrado, em muitos locais,
quase em duas redes paralelas. Uma era formada pelas unidades auxiliares
de saúde e pelas equipes de auxiliares das unidades ambulatoriais,
diretamente supervisionadas pelo CRS. A outra pelos médicos...” (Van
Stralen, 1985:106-107).

Outra resistência em nível local, mas traduzindo uma situação
nacional, foi a que representava a visão sanitarista tradicional encastelada
na Fundação SESP. A viabilidade do modelo ‘sespiano’ de extensão de
cobertura já tinha sofrido avaliações negativas. O SESP, no entanto, com sua
estrutura hierárquica altamente centralizada e de férrea disciplina, alardeava
uma história de eficiência e competência técnica e se opunha frontalmente
ao modelo político propagado pelo PMC. Mesmo tendo sofrido algumas
derrotas, essa corrente de pensamento foi uma força importante, no interior
do Ministério, na condução da política de saúde, até o final dessa conjuntura.

Traduzindo essa concepção nacional em nível local, a diretoria
regional da FSESP recusou-se a participar do Sistema Integrado,
impossibilitando a extensão do programa no seu conjunto de unidades
numericamente importantes no Norte de Minas – quatro unidades mistas,
com um total de 124 leitos, e seis unidades ambulatoriais (Van Stralen,
1985:109). Com a recusa da FSESP, a direção do CRS teve de recorrer a
hospitais privados conveniados com o FUNRURAL para efetivar em uma área
programática os vários níveis do Sistema Integrado. No entanto, a
experiência do hospital de Porterinha fracassou, reduzindo o Sistema
Integrado a uma rede de unidades auxiliares e de unidades ambulatoriais
até 1980, quando incorporou-se a ele um hospital regional.

Como já se apontou, houve resistência também das burocracias local
e central da SES. A local apegava-se à maneira tradicional – “como sempre
foram feitas as coisas aqui” – para frear o avanço de qualquer proposta
inovadora. Já a central apresentava resistência tanto dos setores tradicionais,
clientelistas, quanto dos setores modernizantes que não desejavam perder
o controle (e os ganhos políticos) do projeto Montes Claros.

Mesmo tendo de enfrentar os escalões tecnoburocráticos da SES, a
equipe de Montes Claros estabeleceu contatos com a Secretaria Técnica
do PIASS (ST/PIASS) e foi, até mesmo, convidada a fazer uma apresentação do
projeto.

Em janeiro de 1977 fomos chamados pela ST/PIASS para fazer uma
apresentação juntamente com Caruaru. Nesse momento, a equipe de
Montes Claros pleiteia perante a Secretaria de Saúde e perante o próprio
Secretário a incorporação do PMC ao PIASS. Inclusive, solicita ao
Secretário que assine o convênio com urgência para que Montes Claros
pudesse dispor do saldo dos recursos previstos para 76 e iniciar ações
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de saneamento. (...) Aí somou-se o interesse do Secretário de Saúde que
tinha planos de se candidatar a deputado federal, com uma base
eleitoral no norte de Minas. (...) Assim, esse convênio é acelerado e, em
abril de 1977, é assinado um termo de ajuste, e Montes Claros passa
a ser incorporado ao PIASS. (Machado, 1987)

As forças desfavoráveis ao PMC conseguiram alterar o projeto, mas
foram os interesses privados, entrelaçados à burocracia previdenciária, que
conseguiram ‘desintegrar’ o Sistema Integrado (Van Stralen, 1985:112120).
Quando o PMC começou, a Previdência Social era responsável pela
manutenção da maior parte da assistência médica na região, principalmente
por meio do FUNRURAL. E se o PMC tinha a construção das unidades auxiliares
e a capacitação de pessoal auxiliar garantidas pelos recursos da USAID, desde
o início se sabia da importância da participação da Previdência Social, o
grande agente financiador do setor saúde, para manter o programa.

Como já se viu aqui, dentro do MPAS existiam forças favoráveis ao
reforço do setor público (‘publicistas’), mas a hegemonia na direção da
política previdenciária pertencia ao setor empresarial como um todo
(representado pela Federação Brasileira de Hospitais e pela ABRAMGE),
entrelaçado a segmentos do aparelho burocrático. Estes setores hegemônicos
resistiam não apenas ao projeto em si, no que tinha de específico, mas
também porque significava repasses de recursos ao setor público. Os
convênios da Previdência com o setor público eram condenados pelo setor
privado com o discurso de que viriam a acarretar “entre outros, os seguintes
efeitos nocivos: má utilização de recursos, retrocesso do sistema estatístico,
influência político-eleitoral e pulverização de recursos” (Van Stralen,
1985:115). Na verdade, em sua ânsia de lucro, o setor privado não queria
renunciar a qualquer parcela, por menor que fosse, dos recursos
previdenciários.

Esse conjunto de interesses privados não apenas inviabilizou a
integração operacional com o FUNRURAL como retardou ao máximo o início
da participação financeira da Previdência no PIASS. O Decreto Presidencial
que criou o PIASS entreabriu uma porta para canalizar recursos da Previdência
Social para programas de extensão de cobertura. Porém, os interesses
privatizantes lutaram para torná-lo ‘letra morta’: o INPS recusava-se a
contribuir para o PIASS, e o FUNRURAL a se integrar ao PMC, alegando ser
inconstitucional participar de programas dirigidos para a população não-
previdenciária.

A porta só foi aberta por uma articulação política de grande peso e
mobilização, que fez com que, em fevereiro de 1978, o INAMPS assinasse o
primeiro convênio com o PIASS, com previsão de transferência de recursos
da Previdência para o Sistema Integrado do Norte de Minas. Como se verá
mais adiante, os interesses privatizantes continuariam resistindo. Essas
oposições (a corporação médica, o setor tradicional da saúde pública por
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intermédio da FSESP, o setor médico-empresarial sustentado pela Previdência
Social) tiveram grande impacto:

Não apenas redefiniram o Sistema Integrado, reduzindo-o a um
sistema de atenção primária, criado paralelamente aos serviços de
saúde já existentes e concentrados na atenção médico-hospitalar, e
frustrando os esforços racionalizadores da tecnocracia.
Transformaram, também, durante alguns anos, o Sistema Integrado
num dos campos de batalha mais importante entre setores que vinham
defendendo a estatização dos serviços de saúde e os que procuravam
assegurar interesses privados. (Van Stralen, 1985:121)

A partir de outubro de 1977, abriu-se a terceira fase do PMC com a
saída do diretor do CRS para coordenar a Secretaria Técnica do PIASS. Adotou-
se, no PIASS, uma estratégia semelhante à do PMC. Esta etapa caracterizou-
se pelo ‘reenquadramento’ do CRS pela SES/MG e de “encerramento da
liberdade para criar” (Sobrinho, 1984:148).

A falta de institucionalização da autonomia do CRS (que havia
sido conseguida pelo poder de barganha do então diretor) teve como
conseqüência que, uma vez implantada a infra-estrutura humana e
material, foi relativamente fácil mudar as regras do jogo (...) Com a
substituição do diretor ocorreram tentativas claras por parte do nível
central da SES para recuperar o poder perdido, algumas vezes até por
meio de intervenções diretas (...) Porém, o CRS conseguiu recuperar
uma parte do poder perdido através de articulações com políticos
locais e regionais, cuja influência lentamente começou a crescer no
processo de ‘abertura política’. (Van Stralen, 1985:86)

Mesmo assim, o papel desempenhado pelo PMC não diminuiu, e a
prova disso é que ao ser incorporado pelo PIASS ele se tornou o seu ‘pólo
avançado’. A partir de 1978, o PIASS substituiu a USAID como maior fonte
financiadora do projeto, e os dois programas integraram-se também
financeiramente.

Toda a experiência da luta política e da operacionalização do modelo
vivida no PMC foi incorporada ao PIASS. A mesma pessoa conduziu os dois
programas em fases subseqüentes, mas semelhantes de desenvolvimento.
“Apesar de não ter tido uma influência direta no surgimento do PIASS, o
PMC já trazia, antes mesmo que o PIASS fosse aprovado, quase todo o conjunto
de idéias que iriam mais adiante se conjugar e formar o ‘modelo PIASS’”
(Rosas, 1981:65).

Antes do PIASS, o Projeto de Montes Claros foi uma das primeiras
possibilidades regionais de aplicação de certas diretrizes de organização e
distribuição dos serviços de saúde. Mesmo com os embates que foi travando,
demonstrou a exeqüibilidade das propostas do movimento sanitário e a
capacidade de se articular politicamente para garantir a sua manutenção.
A estratégia de buscar apoio externo para resistir às pressões do nível central
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da Secretaria de Saúde deu visibilidade ao PMC, possibilitando que em
torno dele se articulassem vertentes do movimento sanitário como a academia
e o movimento estudantil.

A [vertente da] academia [do movimento sanitário] tem a necessidade
de um projeto que funcione como modelo de demonstração e esse projeto
de demonstração tem a necessidade de gerar conhecimentos. O modelo
de demonstração passa a ter um papel ideológico cuja duração é
maior do que a duração real do projeto, já que ao redor dele articula-
se uma frente ideológica. O projeto passa a ser uma imagem a ser
difundida e defendida. (Arouca, 1987)

Quando o papel ideológico de um projeto vai além de seu papel
concreto, torna-se bandeira de luta, como foi o PMC contra os interesses
privatizantes do setor. Montes Claros passou, assim, a ser uma experiência
do movimento sanitário. Durante essa experiência, o planejamento
transformou-se, na prática, de racionalizador em estratégico. Mesmo que
isso não tenha ocorrido por elaboração teórica, quando o PMC incorporou
o político (as forças políticas, os laços políticos, a estratégia política) ao seu
modelo de intervenção, na prática foi exercitado o ‘planejamento estratégico’.
As estratégias de buscar adesão externa para garantir a sobrevivência do
projeto, de tentar conquistar legitimidade junto à população, causando
impacto com a construção rápida de unidades, e de mobilizar as forças
políticas como mecanismo de pressão para obter os recursos previdenciários
integraram essa nova concepção de planejamento.

Por intermédio do PMC, o movimento sanitário também vivenciou a
experiência da diretriz de participação comunitária. Essa idéia-força – sine
qua non do ideário do movimento sanitário – teve em Montes Claros algumas
interpretações particulares que envolveram desde a pressão pela
descentralização administrativa, a criação de mecanismos colegiados
representativos das equipes de saúde para deliberações relativas ao projeto,
o treinamento dos agentes de saúde como “agentes formadores de consciência
transformadora”, até a articulação com as forças políticas locais (prefeitos e
vereadores).

O Projeto Montes Claros foi um palco de luta entre propostas
divergentes de organização dos serviços de saúde, uma bandeira de luta do
movimento sanitário na defesa de uma transformação do setor e  representou
uma experiência acumulada na luta do movimento sanitário pela conquista
da direção política do setor saúde.




