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Do conjunto de medidas da intervenção estatal no campo médico
sanitário entre 1974 e 1978, destacou-se a criação de dois programas para
ampliar a oferta de serviços e ações médico-sanitárias, ou no campo da
saúde pública. Ambos surgiram no IPEA, mais precisamente da equipe do
setor saúde coordenada pelo Dr. Eduardo Kertesz, e foram “posteriormente
incorporados na linha de atuação do Ministério da Saúde, o que foi feito
nos dois casos – nem sempre com a boa vontade de algumas de suas instâncias
decisórias e executivas” (Braga & Paula, 1981:202).

O II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), que
teve sua elaboração concluída pela equipe do IPEA em julho de 1975, só foi
submetido ao Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) em fevereiro
de 1976. Era um programa inovador (Silva, 1984; Braga & Paula, 1981), de
impacto (Van Stralen, 1985), na medida em que preconizava uma alteração
substantiva do formato vigente da intervenção governamental:

apresenta-se mais como um pequeno programa de Política Agrícola e
Abastecimento do que como um programa tradicional no campo da
Nutrição. O próprio enfoque abrangente da questão da desnutrição
adotado pelo PRONAN direciona as suas ações para a questão da
produção e comercialização de alimentos a partir do apoio e
financiamento ao pequeno agricultor; à margem das ações do próprio
Ministério da Agricultura. (Silva, 1984:106)

Ao estabelecer um conflito com as demais políticas governamentais,
o PRONAN teve seu perfil modificado, e ao final do governo Geisel pouco
restava do seu ambicioso projeto inicial. Não nos detemos na análise do
PRONAN, já que o objetivo, aqui, é estudar as propostas de transformação
do Sistema Nacional de Saúde a partir da reorganização dos serviços de
saúde, principalmente as abraçadas pelo movimento sanitário na sua luta
política pela direção do setor. No entanto, destacamos o II PRONAN porque,
na origem e no desenvolvimento inicial do PIASS, existem muitas
características comuns a ambos, a começar pela elaboração, como já
mencionado, realizada pela mesma equipe. Os dois programas tinham outro
ponto comum, como ressaltam Braga & Paula (1981:202-203): “precisam de
grande volume de recursos para a sua implementação o que os afasta da já
habitual exigüidade financeira dos programas do Ministério da Saúde”.

O PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DE

AÇÕES DE SAÚDE E SANEAMENTO (PIASS)9
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Além disso, os dois terão “impacto político maior do que sua importância
efetiva – medida em termos dos benefícios trazidos à população como um
todo”.

Após a elaboração do PRONAN, a equipe do setor saúde do IPEA recebeu
a incumbência de “elaborar um programa-impacto para a área. (...) A
Secretaria Geral do Ministério da Saúde [ocupada pelo Dr. José Carlos Seixas]
estava empenhada, desde a V Conferência Nacional de Saúde, na
interiorização das ações de saúde, não mais através de uma política de
atrair médicos para o interior, mas através de programas de extensão segundo
as propostas da OPAS” (Van Stralen, 1985:64).

Dos contatos e discussões entre o Secretário Geral do MS, José Carlos
Seixas, com elementos da SEPLAN, inicialmente com o assessor do
Ministro Reis Velloso, Vinícius da Fonseca [posteriormente indicado
para a Presidência da FIOCRUZ/MS] e mais adiante com o coordenador
do grupo de saúde do IPEA, Eduardo de Mello Kertesz e outros técnicos de
ambas as instituições, esboçou-se uma proposta de um programa
de interiorização de ações de saúde e saneamento. (Rosas, 1981:68)

Algumas características do PIASS delinearam-se desde a sua origem:
ser um programa de impacto, visível para a população e um instrumento de
legitimação do regime; ser tecnocrático, na medida em que a sua elaboração,
(apesar de ter incorporado uma série de propostas racionalizadoras que o
movimento sanitário encampou como bandeiras de luta), esteve restrita a
um conjunto de técnicos ‘iluminados’ e ser um programa de interiorização
das ações e não dos médicos.

A característica básica do PIASS foi unir a abordagem médico-social ao
pensamento sanitarista desenvolvimentista. O grupo do IPEA, inclusive com
a assessoria direta de Mário Magalhães, recuperou – ou tentou fazê-lo – as
propostas da III CNS abortadas pelo golpe militar76.

76 Ver nota 3 do capítulo 2. Nessas propostas, o que se evidenciou basicamente foi a
introdução, na análise setorial, de variáveis sociais e econômicas como distribuição de
renda, participação popular e descentralização. Esse pensamento foi defendido por
uma vertente, denominada por Luz (1979) “vertente sanitarista desenvolvimentista”,
que, entre 1963 e 1964, “parece tornar-se aquela dominante no debate sobre as
políticas estatais em Saúde” (Silva, 1984:64). Essa vertente conseguiu formular na III
CNS “definições básicas sobre como deveriam ser os Planos de Saúde, tendo por base
uma filosofia de ação calcada na: demonstração das íntimas relações entre saúde e
economia; necessidade da existência de uma estrutura permanente de Saúde;
definição de que essa estrutura deveria ser de responsabilidade municipal embora
com assistência técnica e mesmo financeira das outras esferas de governo; visão de
que essa estrutura não deveria ser superdimensionada mas adequada às possibilidades
e necessidades de saúde em cada município, recomendando, para tanto, a ampla
utilização de pessoal em nível auxiliar; definição de que as unidades locais de saúde
teriam como principais funções: primeiros socorros, vigilância epidemiológica,
fiscalização de alimentos, imunizações, atividades estas que não necessitam da figura
do médico” (Luz, 1979).
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Essas diretrizes de Mário Magalhães, que se coadunam com as
defendidas por Gentile de Mello, também assessor do setor saúde do IPEA,
nortearam a proposta Piass. “Foram retomadas as propostas do projeto
sanitarista desenvolvimentista, porém não tendo como horizonte um projeto
nacional-desenvolvimentista, mas sim tendo como objetivo curar as feridas
abertas pelo desenvolvimento econômico excludente” (Van Stralen, 1985:170).

Assim, as ‘velhas’ diretrizes foram incorporadas à nova conjuntura sob
um regime autoritário-burocrático em uma fase de ‘abertura’ em que essa
‘doutrina’ se encontra com a teoria de sistemas e com as técnicas de
racionalização de recursos. Sob uma ótica ‘globalizante’, a teoria de sistemas
pretendia racionalizar os recursos e, principalmente, harmonizar as atividades
realizadas pelo conjunto de instituições de Saúde. Na visão sistêmica, é possível
superar contradições e obstáculos políticoadministrativos em grupos
pluriinstitucionais através de mecanismos adequados de coordenação.

Para caracterizar a origem e o desenvolvimento do PIASS, tomamos as
fases apontadas por Rosas (1981), parcialmente modificadas:

1ª) fins de 1975 até dezembro de 1977: desde a origem da proposta até o
final da gestão do Dr. Nelson Rodrigues dos Santos na Secretaria Técnica
do PIASS (ST/PIASS).

2ª)  janeiro de 1978 a março de 1979: fase de desenvolvimento que chamamos
“expansão do PIASS segundo a estratégia do Projeto Montes Claros”. A
Secretaria Técnica estava sob a coordenação do Dr. Francisco de Assis
Machado.

3ª) março a outubro de 1979: fase de paralisação, devido a incertezas
institucionais do Ministério da Saúde durante a curta gestão do Ministro
Mário Augusto de Castro Lima. Nessa fase foi elaborada a proposta de
expansão nacional do PIASS.

4ª) novembro de 1979 a 1981: inaugurada com a mudança ministerial e o
início da gestão Arcoverde; em seguida, a aprovação da expansão nacional,
a perspectiva de incorporação ao PREVSAÚDE, o fracasso deste e a
institucionalização do PIASS na estrutura do Ministério por meio do Programa
Nacional de Serviços Básicos.

As duas primeiras fases serão examinadas aqui de maneira mais
detalhada, na medida em que integram o nosso período de análise, sem
deixar de apontar a evolução do Programa.

Na primeira fase, antes mesmo do Decreto Presidencial que criou o PIASS,
estabeleceu-se um conflito que perdurou durante toda a conjuntura: o ‘modelo
PIASS’ versus o ‘modelo Fundação SESP’. Do consenso inicial estabelecido entre
o IPEA e a Secretaria Geral do MS criou-se um grupo de trabalho.

De fins de 1975 a julho de 1976, o GT trabalha, procurando estruturar
a proposta do programa e seu modelo. São discutidas e analisadas as
experiências anteriores como a FSESP, as propostas de municipalização



164

dos serviços de saúde da III Conferência Nacional de Saúde, os ‘minipostos’
da EMATER no Nordeste (...) e, de forma indireta, os programas de Caruaru
(PE) e Montes Claros (MG). São trazidos a Brasília, como consultores,
sanitaristas de experiência, como Carlos Gentile de Mello e Mário
Magalhães. (...) concepções diferentes se chocavam na medida que a
tendência dos técnicos do MS era valorizar a experiência da FSESP ou as
técnicas de planejamento da OPAS, enquanto o IPEA defendia a proposta de
um programa mais modesto com a idéia central da ‘municipalização dos
serviços de saúde’. (Rosas, 1981:69)

A Secretaria Geral do Ministério da Saúde, tendo uma visão
racionalizadora da saúde pública que rompia parcialmente com a visão
tradicional representada pela Fundação SESP, procurou ser o fiel da balança
entre essa visão conservadora, política e tecnicamente hegemônica no
interior do Ministério, e uma visão mais progressista ou mais abrangente,
que recuperava não só a análise do SNS feita na III CNS, mas também a
sua diretriz: a municipalização. No final deste período, essa visão tradicional
ainda daria demonstrações de força.

O modelo defendido pelo grupo do IPEA e pela Secretaria Geral do
MS não diferia do modelo preconizado por organismos internacionais para
programas de medicina comunitária e de extensão de cobertura. Assim,
reatualizando a ‘doutrina’ do sanitarismo desenvolvimentista (em uma
determinada conjuntura político-econômica) e adotando o modelo
preconizado por organismos internacionais77, foram elaborados os primeiros
documentos do PIASS conformando conceitual e metodologicamente um
modelo de programa de extensão de cobertura: o ‘modelo PIASS’.

77 Com as eleições municipais de 1976, abriram-se espaços privilegiados de trabalho. A
vitória de candidatos do MDB em alguns municípios importantes possibilitou a
constituição de equipes nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), que desenvolveram
projetos alternativos em um espaço concreto, em um nível de poder real. Embora
fugindo ao âmbito deste trabalho, não poderíamos deixar de registrar os projetos
desenvolvidos em Londrina, Campinas e Niterói como parte da experiência acumulada
do movimento sanitário. Esses projetos tiveram por modelo do seu desenvolvimento a
extensão de cobertura através dos serviços básicos (‘atenção primária’), difundida
pelos organismos internacionais. Esse modelo foi enfatizado tanto na IV Reunião
Especial de Ministros de Saúde das Américas, em setembro de 1977, como nas V e VI
Conferências Nacionais de Saúde.

 A renovação dos dirigentes municipais e o apoio nacional e internacional dos discursos
oficiais promoveram o desenvolvimento dessas experiências. O movimento sanitário
passou a ter outro espaço de atuação e assumiu a municipalização como um dos seus
princípios. Em 1977, o Programa de Atenção à Saúde já estava consolidado em Londrina
(ver Almeida, 1979); em Campinas iniciou-se em duas áreas um projeto-piloto que em
menos de dois anos atingiria uma rede de 25 postos (ver Moraes, 1978); em Niterói
iniciou-se nesse ano o projeto de implantação de uma rede de unidades municipais  de
Saúde voltadas “para a execução de ações simples de Saúde, operada basicamente por
pessoal auxiliar e médico generalista com responsabilidade de desenvolver atividades de
medicina comunitária integrada e simplificada. Em junho de 1979 funcionavam 5
unidades com previsão de funcionamento de mais 7... “ (ver Poz, 1980).
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Desde o início estavam presentes as seguintes idéias: priorizar a Região
Nordeste e dentro dela pequenas vilas e povoados rurais; estabelecer uma
rede de serviços de saúde e de saneamento simplificados (minipostos),
principalmente utilizando e adaptando os imóveis já existentes; utilizar
amplamente mão-de-obra auxiliar selecionada e recrutada em nível local;
reforçar a municipalização; utilizar recursos da Previdência Social (então
INPS) no custeio do programa; articular programática e financeiramente o
PIASS com o FUNRURAL; e estabelecer instâncias interinstitucionais de
coordenação por níveis.

A razão de o programa ter sido desenvolvido prioritariamente na
Região Nordeste e em áreas rurais poderia ser atribuída ao discurso oficial
que buscava unir na qualidade de vida os dois Brasis, ou ‘a Bélgica à Índia’.
Mas essa priorização se justificava por o Nordeste ser uma área de grande
importância política; não só “pela dimensão da população nordestina e
pelo número de estados da Região – oito, mas também pelo tradicional
apoio conseguido pelo Governo Federal no Nordeste, sendo este um de seus
maiores redutos eleitorais” (Van Stralen, 1985:65).

Acredita-se, porém, que a prioridade estabelecida pelo PIASS constituiu
uma estratégia viabilizadora do programa em uma conjuntura extremamente
desfavorável. Como apontou Rosas (1981:99):

Além da justificativa de o Nordeste ser uma Região carente, pesou
na escolha a questão de que um Programa do tipo do PIASS, para ser
viabilizado na conjuntura em que foi lançado, Tinha que delimitar-se
a áreas e populações fora dos interesses privados do setor saúde. Não
se tinha forças naquele momento para um confronto mais forte com os
setores privatizantes da prática médica e da Previdência Social. Então,
a opção foi ‘ocupar’ o que se chamou de ‘espaços vazios’ ou ‘áreas não
consagradas’, seja por disputas diretamente com o setor privado, seja

Em maio de 1978, esse núcleo – Niterói, Campinas e Londrina – promoveu o I Encontro
Municipal do Setor Saúde da Região Sudeste, em Campinas, procurando conquistar
força política difundindo suas propostas para outros municípios. Estiveram presentes
60 municípios de 16 Estados – ultrapassando, portanto, a abrangência da Região
Sudeste – cujos representantes reafirmaram a exigência de priorização municipal
para a atenção primária através de Postos de Saúde; priorização pelo FAS dos pedidos
dos municípios; substituição da modalidade de pagamento conhecida como ‘unidade
de serviço’; descentralização tributária; aumento da dotação orçamentária das
prefeituras para a Saúde; integração interinstitucional. As conclusões indicavam
também que a manutenção de uma rede hospitalar pelo município deveria ser uma
exceção provocada pela omissão dos demais níveis ou por excelentes condições
financeiras. Nesse I Encontro aprovou-se uma moção de apoio “às opiniões expressas
pelo Ministro da Saúde de repassar verbas diretamente aos municípios, na expectativa
de que essa transferência seja urgentemente concretizada, e que o próprio Ministério
passe a encarar os esforços financeiros e técnicos das Secretarias de Saúde Municipais
como essenciais para a implantação efetiva do Sistema Nacional de Saúde” (Saúde
em Debate, abr./mai./jun.1978).
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mesmo por choques mais intensos de interesses com setores e instituições
públicas (por exemplo, a Previdência Social).

Essa estratégia de evitar as áreas ditas conflagradas ou de conflito
com o pensamento hegemônico no setor – a corrente médico-assistencial
privatizante – foi o que permitiu a criação e a implementação do PIASS.

Das idéias iniciais “de uma rede de minipostos e ações de saneamento
‘municipalizando-se’ o mais possível os serviços, com o decorrer das discussões
chegou-se à conclusão que seria muito difícil sustentar e manter em
funcionamento essa rede sem apoio e articulação com outros níveis mais
complexos” (Rosas, 1981:99-100). Ao ser criado pelo Decreto Presidencial n.
78.307 de 24 de agosto de 1976, o PIASS já tinha como característica ser um
programa regional, com base em uma coordenação estadual, passando ao segundo
plano, ou para um segundo momento, o propósito primeiro de ‘municipalização’.

O componente saneamento tinha bastante ênfase na concepção original
do PIASS. Porém, devido aos altos custos e à falta de articulação interinstitucional
nesse campo, essas ações passaram a um plano secundário na segunda fase de
seu desenvolvimento, quando se adotou a estratégia ‘testada’ em Montes Claros.
Devido à mesma opção estratégica, ao invés de se adaptarem os imóveis
existentes, desenvolveu-se a construção de unidades, a ‘rede PIASS’.

A utilização ampla de pessoal de nível auxiliar recrutado nas próprias
comunidades a serem beneficiadas visava a diminuir os custos do programa
e estabelecer uma ponte de nível técnico entre a população atendida e a
unidade de saúde, facilitando o que era chamado de ‘uma ampla participação
comunitária’. Isso não entrava em choque com os políticos locais tradicionais,
pois, de certa forma, criava um campo de ação para o clientelismo local. A
rede de minipostos e a utilização de” pessoal auxiliar constituíam, assim, a
‘tecnologia apropriada’ para a interiorização das ações de saúde.

A idéia de articulação financeira e programática com a Previdência Social,
presente desde o início, era de particular importância. Ao ser legislado incluindo
a participação da Previdência Social, o PIASS foi a grande oportunidade para a
implantação e manutenção dos programas de extensão de cobertura na área
médico-sanitária. Essa participação foi fundamental para que as propostas se
viabilizassem, na medida em que a Previdência Social era a grande instituição
concentradora dos recursos do setor. Ao mesmo tempo foi também o início do
controle que a Previdência Social veio a exercer na área médico-sanitária,
com a qual até então não se havia preocupado, e portanto não havia
‘colonizado’ com o pensamento assistencial privatizante.

A idéia de que a participação da Previdência Social em programas de
extensão de cobertura poderia significar aumento da abrangência do controle
e da hegemonia do modelo assistencial privatizante não foi percebida pelos
‘anéis’ burocrático-empresariais, que sempre lutaram para que nenhum
quinhão fosse canalizado para o setor público. Dessa forma, “os depoimentos
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(Kertesz, Vianna, Seixas in Rosas, 1981:71) são unânimes em afirmar que
as primeiras versões do Programa definiam e amarravam muito claramente
as responsabilidades do INPS no custeio do mesmo. No entanto, as pressões
por parte da Previdência Social foram tais que o projeto foi modificado
substancialmente nesse sentido”.

Observamos, assim, que desde o início o ‘modelo PIASS’ entrou em
conflito com dois pensamentos dominantes no setor. No âmbito da atenção
médico-sanitária, conflito com a FSESP quanto ao modelo a ser adotado;
no âmbito do financiamento do projeto, conflito do MS e do IPEA versus a
Previdência Social.

Das características iniciais do modelo PIASS, ressalta-se ainda a proposta
de criação de instâncias interinstitucionais de articulação em três níveis.
No central, o Grupo Executivo Interministerial (GEIN), um grupo de
coordenação e avaliação da execução do Programa composto por
representantes dos quatro Ministérios participantes (MS, MPAS, MINTER e
SEPLAN), coordenado pelo Ministério da Saúde. Para o desempenho de suas
funções, o GEIN contava com apoio técnico e administrativo de uma Secretaria
Técnica (ST/GEIN) subordinada administrativamente à Secretaria Geral do
MS. No nível estadual criou-se o Grupo de Coordenação Estadual (GCE),
composto de representantes das diferentes entidades públicas com atuação
regional, coordenado pelo Secretário Estadual de Saúde e contando com o
apoio de uma equipe técnica (ET) multidisciplinar. No nível regional, foram
previstos Grupos Administrativos Locais (GAL) nas Diretorias Regionais e
nos municípios, mas nunca chegaram a ser criados.

Essas instâncias, que viriam a se repetir com outros nomes até a
implementação das AIS (1983/84), evidenciavam – pelo menos na proposta –
o caráter interinstitucional do programa, buscando superar, em nível local, a
dispersão de atribuições governamentais que no nível federal são difíceis de
serem harmonizadas, mas cujo conjunto de ações conforma o panorama
de saúde das populações. A efetiva coordenação do Programa coube à
Secretaria Geral do Ministério da Saúde. “Nessa primeira fase, apesar de
ser desde o início um programa interministerial, não houve nenhuma
participação dos Ministérios do Interior e da Previdência Social” (Rosas,
1981:75).

No final do primeiro semestre de 1976, uma exposição de motivos
encaminhada ao Presidente da República pelos ministros da Saúde, da
Previdência e Assistência Social, do Interior e da Secretaria de Planejamento
solicitou a aprovação do projeto que criava o PIASS no Nordeste. Em agosto,
por Decreto Presidencial, foi “aprovado o Programa de Interiorização das
Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste, para o período 1976/1979, com
a finalidade de implantar estrutura básica de saúde pública nas comunidades
de até 20.000 habitantes e de contribuir para a melhoria do nível de saúde
da população da Região” (BRASIL, 1976).
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Desde o início a atuação do PIASS abrangeu mais do que a Região
Nordeste, estendendo-se pelo ‘Polígono das Secas’, que incluía, além dos
oito estados do Nordeste, o norte de Minas e o Maranhão.

Assumindo sua função de coordenador do programa, o Ministério da
Saúde, através da Portaria Ministerial 374 de outubro de 1976, deu contornos
mais nítidos ao PIASS ao normatizar as funções, a organização e o
funcionamento do GEIN, além de sediá-lo no Ministério da Saúde em Brasília
e de criar a ST/GEIN. Esta assumiu quase todas as tarefas e responsabilidades
definidas para o GEIN. Estando tão vinculado à Secretaria Geral do Ministério,
desde o início, o PIASS significou, mais do que propriamente um programa
interinstitucional, um braço programático que se valia do caráter
interministerial para conseguir recursos financeiros.

Somente a partir da Portaria MS/374 e com a indicação do primeiro
coordenador, Nelson Rodrigues dos Santos, o programa começou a funcionar.
Em dezembro desse mesmo ano, em Brasília, realizou-se no MS um encontro
entre as secretarias de saúde do Nordeste para a apresentação do programa,
com a participação da FSESP e do GEIN.

Durante o ano de 1977, a ST/GEIN desenvolveu as atividades que
visavam a consolidar as pré-condições para implantação do PIASS: a assinatura
de convênios e a constituição das equipes técnicas (ET/PIASS) que, com apoio
da ST/GEIN, seriam responsáveis pela elaboração de projetos estaduais a serem
analisados e aprovados pela ST/GEIN e posteriormente encaminhados à SEPLAN

para liberação de recursos. Os recursos orçamentários do MS para 1977,
repassados às nove SES, visavam a constituir as ETs/PIASS.

Entre janeiro e setembro constituíram-se todas as ETs, exceto no
Estado do Maranhão, e foi definida a constituição dos Grupos de Coordenação
Estadual (GCE). Porém, dos recursos PIN alocados para 1977 só foram
liberados aproximadamente 45%; desses, gastaram-se apenas 18%. A análise
feita por Rosas (1981) para esse baixo desempenho sugere a imagem do
círculo vicioso em que não se sabe o que surge primeiro: de um lado, a
lentidão das SES em constituir suas ETs e a morosidade destas em elaborar
os projetos estaduais; de outro lado, o fato de que as SES só receberam os
recursos PIN no segundo semestre, impossibilitando sua aplicação total
destinada à constituição de ETs que deveriam elaborar projetos para que os
recursos fossem liberados... e eis o círculo vicioso.

Por outro lado, no âmbito interno do MS, ou melhor, no nível central,
a ST/GEIN, através de reuniões com vários setores do MS, assim como outras
reuniões de caráter inter-setorial, foi elaborando e discutindo documentos
que “caracterizavam a preocupação com a definição em nível central de
normas e padrões que permitiriam compor o modelo PIASS’ (ST/GEIN/PIASS,
1980 apud Rosas, 1981:177).

Quanto mais definido o modelo, mais claramente os interesses se
antagonizavam e evidenciavam-se tendências opostas quanto à condução
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do PIASS dentro da ST e dentro do GEIN. Mais uma vez, de um lado a visão
‘sespiana’ – que concebia o PIASS como um programa vertical e centralizado,
com normas rígidas e válidas para todo o País; do outro lado, a tendência
que “via o PIASS como um processo e não uma proposta acabada, e propunha,
conseqüentemente, uma condução mais flexível, que possibilitasse e, mesmo
incentivasse, a adequação do Programa às realidades estaduais e regionais”.
Segundo Rosas (1981:111), esta última tendência era apoiada e defendida
por grande parte das SES.

Apesar de o Secretário-Geral, à época, evidenciar apenas as
polarizações técnicas (Seixas apud Rosas, 1981:111), essa disputa era, na
verdade, uma luta política pela hegemonia da condução do setor
médicosanitário, e levou a Secretaria Técnica do Programa a um impasse.

Foi um momento de crise violentíssima para o PIASS. Um momento de
impasse do programa. Na última reunião do GEIN da qual ainda
participa Nelson Rodrigues dos Santos, Eduardo Kertesz juntamente
com Otávio Clementino de Albuquerque que era representante do MINTER,
colocam a posição de que não dava mais para caminhar com José
Carlos Seixas, Secretário-Geral do Ministério da Saúde e que
representava a proposta da Fundação SESP. (Machado,  1987)

A visão ‘sespiana’ tinha conseguido como aliado o próprio Ministro
da Saúde, além de outros setores, como a SUCAM e a Secretaria Nacional de
Saúde. Gentile de Mello, preocupado, escreveu para a Folha de S. Paulo:
“O PIASS e o PRONAN deixaram de merecer prioridade. E os órgãos
responsáveis pela sua execução estão sendo sistematicamente esvaziados e
desprestigiados” (apud Rosas, 1981:112). Nessa luta pela direção do PIASS, o
coordenador da ST foi afastado e o suplente do Secretário Geral do MS no
GEIN, demitido.

Em outubro de 1977, Nelson Rodrigues dos Santos, então ex-
coordenador da ST/GEIN, apresentava no XIX Congresso Brasileiro de Higiene,
no Anhembi, em São Paulo, o trabalho Aspectos da Organização e
Implantação do PIASS (apud Braga & Paula, 1981:206), analisando as
dificuldades vividas pelo PIASS:

resistências, quase sempre subliminares mas eficazes, que geram a
morosidade técnico-burocrática e distorções nas articulações intra e
interinstitucionais, responsáveis pelo bloqueio e fracasso de várias
iniciativas e programas de alto interesse do País. As tentativas de
superação destas resistências esbarram freqüentemente na sonegação
de informações importantes, nos temas inabordáveis, nas pessoas e
órgãos intocáveis e até mesmo em um certo clima de mistério. Trata-se
de perpetuar os macro e micropotentados tradicionais com a
perpetuação do fracionamento inter e intrainstitucional. (grifos nossos)

Em outubro de 1977, Francisco de Assis Machado assumiu o cargo de
coordenador da ST/GEIN, oriundo das experiências do Vale do Jequitinhonha
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e de Montes Claros. Dessa última experiência – em que foi diretor do Centro
Regional e responsável pela implantação do projeto – ele traria muitas das
diretrizes estratégicas que seriam adotadas a partir de então pelo PIASS,
enfrentando, no entanto, as dificuldades e os antagonismos políticos que
permaneceriam da primeira fase do Programa.

Em analogia ao que se fez aqui com os demais projetos, pode-se
chamar a segunda fase do PIASS de ‘PIASS propriamente dito’, já que seus
resultados concretos tornaram-se mais conhecidos nessa fase. Até 1977 “a
rede de serviços implantada e/ou incorporada pelo PIASS era de
aproximadamente 60 Centros de Saúde e 200 Postos” (CNRH/IPEA/SEPLAN

apud Rosas, 1981:113). A primeira fase do PIASS envolveu, além do próprio
esforço pela sua criação, o seu componente mais teórico: documentos,
reuniões, construção do modelo.

Diante do impasse que estava manifesto, a primeira coisa que
solicitamos ao Secretário Geral foi que não convocasse mais nenhuma
reunião do GEIN. Entre outubro e novembro, eu e Sérgio Piola, os dois
que restávamos dentro da equipe que não eram do SESP, passamos a
fazer um trabalho junto ao grupo, no sentido de convencê-los a ter
uma atitude mais contemporizadora e a nos dar tempo e um crédito de
confiança para conseguir tocar o PIASS segundo as nossas idéias. Isso
tinha que ser feito por outra estratégia que não aquela de confrontos.
A reunião seguinte do GEIN só foi marcada quando já tínhamos uma
proposta negociada com os vários membros. Essa reunião foi marcada
para dia 2 de janeiro. (Machado, 1987)78

A nova estratégia adotada pela ST/GEIN propunha “o esfriamento das
discussões em nível central”. Essa estratégia obedecia a dois princípios
básicos: o primeiro, “a não-construção a priori de um ‘modelo PIASS’ que
deverá surgir da própria experiência do Programa”, reafirmando uma postura
que havia sido de alguma forma marginalizada pela hegemonia sespiana
no GEIN e no MS; o segundo princípio básico foi o que caracterizou a nova
fase: “a busca de ‘adesão externa’ das populações beneficiadas, manifesta
através de suas lideranças formais” (ST/GEIN/PIASS apud Rosas, 1981:114).

Abandonou-se a estratégia, adotada até meados de 1977, de definir normas
e padrões e de concentrar as discussões em nível central; na busca de ‘adesão
externa’, transportaram-se para o nível estadual as reuniões do GEIN, as discussões,
o embate e os conflitos. Isso, embora tenha feito com que o Programa conquistasse
novos aliados, em particular os secretários estaduais de saúde, ao mesmo tempo
estabeleceu novos antagonismos com as instituições (FSESP e INPS), além de
conflitos em relação à maneira como estava organizado e distribuído o poder
político nos níveis legislativos e executivos da Federação.

No documento “PIASS – estratégia para 1978”, a ST/GEIN, sob nova
coordenação, colocou-se claramente na luta política, traçando como meta

78 Machado, F. A. Entrevista concedida à autora.
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implantar rapidamente os serviços para consolidar o programa – a mesma
estratégia adotada em Montes Claros.

O PIASS, como o PMC, colocava em jogo um modelo alternativo de
organização de serviços de saúde para o País, ou pelo menos para áreas rurais,
que implicava o fortalecimento relativo do setor público não apenas por meio
da ampliação de serviços públicos de Saúde, mas principalmente no interior
deste, dando ao setor de saúde pública (o MS e as SES) o comando gerencial
dos sistemas regionais de saúde. Os dois programas colocaram-se politicamente
na arena setorial enfrentando os interesses hegemônicos privatizantes, e seus
processos de implementação foram viabilizados pelos grupos progressistas, que
utilizaram a estratégia de conquista de ‘adesão externa’.

Antes da primeira reunião do GEIN dessa segunda fase, ainda no final
de dezembro de 1977, outro fato veio fortalecer muito a condução do programa.
Em 28 de dezembro foi anunciada a escolha oficial, pelo Presidente Geisel,
do futuro Presidente da República: João Figueiredo. O Vice-Presidente seria
Aureliano Chaves, então governador de Minas Gerais, que

estava com uma ‘batata quente’ nas mãos: ter muitos postos e centros
de saúde montados em Montes Claros, com o pessoal contratado, que
até então eram mantidos pelos dólares da USAID, e a partir de fevereiro
o Estado é que teria que financiar. Quando anunciaram a escolha do
futuro Vice-Presidente percebemos a oportunidade de fazer com que o
INAMPS participasse na manutenção de Montes Claros, e este seria
o primeiro precedente para o PIASS. (Machado, 1987)

Por meio de negociações com o Secretário-Geral do Ministério da
Saúde, o Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais, o próprio
Governador e futuro Vice-Presidente, e com integrantes do INAMPS simpáticos
à participação da instituição em programas de extensão de cobertura,
estabeleceu-se uma pressão sobre o presidente do INAMPS, Reinold Stephanes,
que terminou por aprovar uma minuta do convênio que viria a ser assinado
em fevereiro entre a Previdência Social e o PIASS/Montes Claros.

Francisco de Assis Machado, coordenador da ST/GEIN, sugeriu;
José Felipe Saraiva, novo diretor do CRS, coordenou e em janeiro de
1978, através de uma mobilização dos prefeitos e deputados da Região
e do Secretário de Saúde que era candidato a deputado federal,
desenvolveu-se uma pressão política que determinou a assinatura
do convênio altamente favorável ao Sistema Integrado. (Van Stralen,
1985:158-159)

A conquista do convênio do INAMPS com o PIASS/Montes Claros serviu
mais para fortalecer o Programa no interior do Ministério da Saúde, o
Secretário-Geral e o coordenador da Secretaria Técnica do GEIN do que
propriamente para deslocar o poder no interior da Previdência Social. A
assinatura do convênio foi, de certa maneira, uma derrota dos interesses
privatizantes; mas estes, que detinham o controle da máquina previdenciária,
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aumentaram suas resistências e conseguiram que, da assinatura do convênio
em fevereiro até o fim de 1978, nenhum outro passo fosse dado para um
envolvimento maior da Previdência Social no financiamento de programas
de extensão de cobertura.

As negociações de dezembro, que resultariam na assinatura do
convênio, causaram grande impacto na reunião do GEIN no início de janeiro,

porque eles percebem que tínhamos não só uma estratégia mas também
uma capacidade de articulação política grande. Isso faz o GEIN adotar
inteiramente a estratégia, aprovar tudo e tomar a seguinte decisão: a
partir de então o coordenador técnico da ST fica autorizado a tomar
qualquer decisão em relação ao projeto, ad referendum o GEIN. (...)
Quando, em fevereiro, o INAMPS se incorpora ao PIASS, reforça a Secretaria
Técnica do PIASS, e reforça o próprio PIASS dentro do Ministério num
momento em que o Programa tinha a oposição ostensiva do Ministro da
Saúde, do SESP, da SUCAM, e de todas as áreas tradicionais. José Carlos
Seixas já começava a cair em desgraça dentro do Ministério, e seus
auxiliares, a serem demitidos e isso foi um reforço fantástico do próprio
Secretário Geral dentro do Ministério. (Machado, 1987)

A aprovação do documento “Estratégias 1978” significou uma derrota
parcial da visão sespiana no GEIN, mas o PIASS só pôde sobreviver pelo
deslocamento estadual das ações da ST/GEIN. As reuniões do GEIN

não só passaram a ser realizadas nos estados como ganharam um
novo caráter. Além dos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde
‘anfitriã’, procurou-se a participação de técnicos de outros Estados.
Num processo de ampliação, mais tarde, as reuniões do GEIN tornaram-
se momentos de avaliação, discussão de estratégias e troca de
experiências de todos os dez Estados do programa. Essa prática
reforçou politicamente o PIASS e contribuiu de maneira importante na
mobilização de forças políticas (secretários, governadores, prefeitos,
parlamentares) em apoio à implantação e consolidação do programa.
Se nas primeiras reuniões em nível dos Estados dava-se importância
apenas ao comparecimento de técnicos, nas subseqüentes se valorizou
a presença dos próprios Secretários, alterando o caráter ‘técnico’ das
reuniões iniciais para reuniões de caráter político. (ST/GEIN/PIASS,
1978; Pelegrini, 1979)

Esse movimento de deslocamento do conflito para o nível estadual e
de mobilização política por parte da ST/PIASS foi fundamental para a
sobrevivência do programa numa conjuntura que continuava sendo
desfavorável, e assentou as bases do que viria a ser a organização dos secretários
estaduais de saúde: o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)79.

79 O Conass foi constituído em 1982 como entidade civil com um regimento interno que
prevê eleições bienais para a presidência da entidade. Sua constituição teve forte estímulo
por parte dos secretários de Saúde da Região Nordeste, que através do PIASS viveram as
primeiras experiências de organização e expressão coletiva na correlação de forças setoriais.
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A partir dos estímulos propiciados pelo PIASS formou-se uma frente
política dos secretários envolvidos no programa, com o objetivo primordial
de reivindicar recursos da Previdência Social. Com a evolução do PIASS e
das próprias discussões entre os Secretários, surgiu a idéia da criação de
uma entidade representativa. Como veremos, a base inicial do CONASS – os
secretários de Saúde envolvidos no PIASS – teria particular importância na
manutenção e na expansão do programa. Mas não foi só isso: a partir de
então, a frente dos secretários de Saúde passou a ser um importante
interlocutor na política de saúde.

A articulação dos secretários estaduais encontrou no ano eleitoral de
1978 uma conjuntura favorável às pressões políticas. Mais uma vez, no
quadro do bipartidarismo, estabeleceu-se um plebiscito sobre o governo.
Dos dez secretários, seis foram candidatos a cargos legislativos ou executivos,
todos eleitos pelo partido da oposição.

“Nessa fase, também, iniciou-se um contato mais estreito do programa
com as prefeituras municipais, o que permitiu ampliar as bases de sustentação
do PIASS” (Rosas, 1981:117). Desta forma fechou-se um leque de alianças
em torno do PIASS (que substituiu Montes Claros como bandeira e palco de
luta para o movimento sanitário), constituído pelos técnicos impulsionadores
da ST/GEIN, pelos secretários e técnicos estaduais, pelas prefeituras
municipais e pela própria população beneficiada.

A participação da Previdência Social no financiamento do PIASS, a
partir do convênio com o PMC, não se expandiu para os outros Estados.
Todas as tentativas de extensão foram “massacradas burocraticamente”
(Machado, 1987). A experiência do PMC só foi ampliada a partir de outubro
de 1978, após a I Reunião para o Desenvolvimento do Processo de Avaliação
do PIASS, realizada em Montes Claros. É importante lembrar que, nessa
ocasião, não apenas o PMC estava incorporado programaticamente ao PIASS,
mas este já era a principal fonte de financiamento do PMC.

Nessa reunião, o Projeto Montes Claros foi novamente palco de luta
onde o movimento sanitário enfrentou os interesses privatizantes. Ali foi
articulado

um outro esquema de pressão capaz de fazer o MPAS aceitar a extensão
do convênio para todos os Estados do Nordeste. Os Secretários de Saúde
do Nordeste solicitaram pública e conjuntamente do Ministro da
Previdência e Assistência Social, em carta abaixo-assinado, a extensão
do convênio a seus Estados. Isto só se deu realmente no início de 79, um
ano depois de estabelecido o convênio com a Região do Norte de Minas.
(Rosas, 1981:119)

Segundo Sobrinho (1984:149), “ainda que ínfima, se comparada aos
recursos destinados à rede hospitalar privada, a participação do INAMPS

naquele programa de medicina simplificada, ligada ao Sistema de Saúde
Pública do Estado, significou um novo marco no desenvolvimento
institucional dos serviços de saúde”.
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Pela capacidade de organização e expressão dos secretários estaduais,
essa reunião em Montes Claros, ‘vitoriosa’ em uma conjuntura desfavorável,
constituiu, no cenário setorial, um marco na trajetória da ação das secretarias
estaduais, e posteriormente do CONASS.

No entanto, a vitória não foi completa: os recursos do INAMPS não foram
totalmente remanejados. “Nos anos seguintes aumentava sua cota
sistematicamente por baixo das taxas inflacionárias. Para justificar suas
atitudes, o INAMPS tentou demonstrar a baixa eficiência do programa” (Van
Stralen, 1985:159). Os anéis burocrático-empresariais primeiro expressaram
sua resistência alegando a ‘inconstitucionalidade’ da participação da
Previdência Social em programas de extensão de cobertura. Depois,
pressionados politicamente, ‘cederam’, assinando convênios que tentavam
fazer passar por letra morta alegando ‘insuficiência’ e ‘ineficiência’, ‘dinheiro
jogado fora’. No entanto, mesmo nesse jogo de pressões/concessões, o convênio
com o INAMPS foi “um passo crucial na consolidação parcial do PIASS, na medida
em que, dada a escassez crônica de recursos das Secretarias Estaduais de
Saúde, o custeio de novas unidades era algo impossível sem os recursos da
Previdência Social ou de outra fonte, em nível federal” (Silva, 1984:132).

Favorecido por uma conjuntura política e por sua estratégia de
desenvolvimento, contando com a garantia de recursos financeiros somados
ao saldo dos recursos não utilizados em 1977, o PIASS encontrou, além dos
setores encastelados na Previdência, duas grandes dificuldades/resistências:
de um lado, a inexperiência da maioria dos estados participantes no que se
referia à implantação de uma extensa rede de serviços básicos, inexperiência
superada através da aliança política e do apoio técnico da ST. De outro
lado, a postura da FSESP e seus aliados, contrária à estratégia de rápida
implantação da rede.

A FSESP80 não só atuava na luta política no nível central, como no
local adotava seus critérios – não os do PIASS, implementados e coordenados
pela respectiva GCE – na aplicação dos recursos. E a oposição à estratégia
de implantação rápida conseguiu apoio também de algumas secretarias que
temiam implantar uma extensa rede e não ter recursos para mantê-la. No
entanto, a maioria dos Estados apoiou a estratégia proposta pela ST e

80 A FSESP, surgida no contexto da 2a Guerra Mundial e vinculada aos interesses
estratégicos dos EUA na extração de borracha, tinha duração prevista para 5 anos e
“criou um arcabouço institucional extremamente dispendioso, baseado na experiência
norte-americana, com uma estrutura fortemente disciplinadora e centralizada. Esteve
ligada à Fundação Rockfeller até 1960 quando ligou-se ao MS” (Sobrinho, 1984:163).
Mas a FSESP “mantém uma autonomia em relação ao MS, ligada à forma como o
corpo  tecnoburocrático que o compõe julga mais acertada, independentemente das
transformações ocorridas no setor” (Silva,1984:133). Essa autonomia não apenas
dificultava a articulação das instâncias regionais com o Piass, como também conformava
um locus do pensamento tradicional que procuraria ampliar seus espaços em outros
setores do Ministério.
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expandiu ao máximo possível sua rede de unidades. Ao final de 1978, estavam
implantados e funcionando 642 centros de saúde e 1.250 postos de saúde,
com um potencial de cobertura de 6.400.000 pessoas em 699 municípios, o
que correspondia a 56% do total da sua área de abrangência.

Tanto a rede implantada com recursos do PIASS quanto a incorporada
a ele não ofereciam uma cobertura homogênea entre os Estados. A análise
dos desempenhos estaduais, em termos financeiros, mostrava ao final de 78
desempenho baixo no Piauí, Maranhão e Sergipe (estados que expandiram
pouco a rede), regular no Ceará e na Paraíba, e um gasto maior nos Estados
do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Minas Gerais (Rosas,
1981:120-2).

Em junho de 1979, uma avaliação do PIASS apontava problemas
importantes:

ao invés de representar a garantia de acesso a todos os níveis, consagra
as desigualdades na distribuição de serviços, significando os cuidados
primários mais uma barreira à demanda dos serviços sofisticados,
apesar da justificativa do programa pretender apontar para direção
contrária. (...) A ‘participação comunitária’ é encarada de forma
instrumental, na medida em que o programa a utiliza para legitimar
e garantir as atividades prescritas pelos técnicos; ao mesmo tempo
como fator de barateamento de custo, com utilização de mão-de-obra
gratuita. (Pelegrini et al., 1979:14-15)

No entanto, o final desta segunda fase, entre fins de 1978 e o início de
nova administração federal, foi um momento de transição em que o PIASS e os
que o apoiavam apresentavam-se fortalecidos e entusiasmados. As boas
avaliações nortearam a estratégia para 1979. A transição políticoadministrativa,
em um contexto com perspectivas de ampliação das liberdades democráticas,
foi utilizada para consolidar o apoio político por meio de um Seminário de
Avaliação do PIASS, realizado na última semana de janeiro de 1979, que
contou com a participação de mais de cinqüenta técnicos de nível estadual
e federal. Essa reunião, essencialmente política, traçou as estratégias para
1979, consolidou a mobilização em torno das propostas e apresentou-se
como força interlocutora para os futuros ocupantes dos ministérios. Em 8
de março de 1979, no último momento dessa gestão da ST/GEIN, foi realizada
em Fortaleza a XXXIX Reunião Ordinária do GEIN, em que foram aprovados
o “Relatório de Atividades do PIASS até dezembro de 1978” e as “Estratégias
para 1979” elaboradas pela ST/GEIN.

Já se verificavam, nestes documentos, algumas diferenças importantes.
Por ter conquistado uma sustentação política e apresentar-se no cenário
setorial como força interlocutora, a proposta do PIASS pôde avançar
conceitua1mente, e o Programa passou a ser entendido não apenas como a
implantação material de uma rede, mas também como uma proposta de
serviços, “elemento catalisador de mudanças qualitativas nas práticas
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tradicionais dos serviços. (...) A regionalização teria, nesse contexto, um
caráter prioritário mas entendida no conjunto de seus três componentes
(desconcentração, descentralização e hierarquização) para que seja
realmente efetiva” (Rosas, 1981:125). Propunha-se a modificação do
relacionamento vertical programático e estimulava-se a inversão do processo
de planejamento, para que fosse feito de ‘baixo para cima’; diagnosticava-se
como empecilho ao desenvolvimento do programa o esvaziamento das
instâncias colegiadas estaduais, que “fracassam pela falta de
representatividade da maioria dos elementos que a compõe e pela diversidade
dos objetivos e interesses, das várias instituições” – no nível estadual
reproduziam-se os mesmos obstáculos (ou a mesma luta política) existentes
em nível federal.

As equipes técnicas estaduais, impulsionadoras iniciais, foram vistas
nesse momento como fatores de frenagem porque “comportam-se em sua
maioria, como programas verticais, situando-se, em alguns casos, como ‘corpo
estranho’ à Secretaria”. Tecnicamente, portanto, a proposta não progredia,
embora tivesse conseguido algumas conquistas políticas com o
aprofundamento da articulação dos secretários de Saúde, que veio a constituir
um nível informal de condução do Programa. Com uma extensa rede de
unidades já implantadas, era urgente a obtenção de recursos do INAMPS para
a operação dos serviços. A efetivação dos convênios assinados dependeria
da postura dos novos ocupantes dos cargos da Previdência Social.

A boa avaliação do desempenho do PIASS em 1978 em relação à opção
estratégica adotada fez com que, no início da gestão Figueiredo, o Programa
se apresentasse como proposta aglutinadora de várias vertentes identificadas
com o fortalecimento do setor público, e como escudo contra as propostas
privatizantes.

Em março de 1979, inaugurou-se uma nova fase para o PIASS e para
o País. Mesmo fugindo um pouco ao nosso período da análise, é importante
relatar, ainda que sumariamente, a evolução do Programa. Por um curto
período, aparentemente, os ‘progressistas’ mudaram de ministério. O Ministro
Castro Lima escolheu como Secretário-Geral um representante da SUCAM,
cuja linha dominante de pensamento, como já vimos, era inteiramente
contrária às propostas do PIASS. O Ministério da Saúde era então representado
no GEIN por esse Secretário Geral, que tinha como suplente o Presidente da
FSESP. O coordenador da ST/GEIN foi substituído por um técnico sem muita
iniciativa. Enquanto isso, na Previdência, o jovem sanitarista Marlow  Kwitko,
Secretário de Serviços Médicos, assumia estrategicamente a representação
do MPAS no GEIN e colocava-se como aliado do PIASS. Iniciou-se então um
‘movimento pendular’ dos técnicos racionalizadores entre os ministérios do
setor, segundo o caráter das gestões.

Nesta terceira fase, com duração total de oito meses, pouco foi
realizado: os contatos com os estados diminuíram e, fora as atividades de
rotina, o trabalho concentrou-se na elaboração da proposta de expansão
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nacional do PIASS. A etapa oficialmente prevista no Decreto Presidencial de
1976 estava no fim, e a nova etapa – com novos recursos – deveria ser
negociada com a SEPLAN.

No segundo semestre de 1979, a ST conseguiu renovar seus quadros
técnicos, desfalcados com a saída do coordenador, e preparou os documentos
sobre “Atividades, diretrizes, estratégias e metas alcançadas até julho de 79”
(ST/GEIN/PIASS, 1979) que deveriam ser apresentados ao GEIN em uma reunião
ampliada em Recife. A reunião não se realizou na data prevista devido à
mudança de Ministro da Saúde.

Quem substituiu o baiano Castro Lima foi o técnico piauiense Waldyr
Arcoverde, indicado para o cargo pelo Ministro da Previdência e Assistência
Social Jair Soares, de quem havia sido Assessor de Planejamento na
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Arcoverde era apoiado
também pelo seu conterrâneo Petrônio Portella, Ministro da Justiça, muito
ligado ao estrategista-mor do período, o General Golbery. Tudo isso fazia
com que os técnicos expressassem em entrevistas as suas expectativas
otimistas em relação à mudança ministerial.

Na realidade, o PIASS expandiu-se nacionalmente (a partir do Decreto
Presidencial n. 84.219, de novembro de 1979), mas deixou de existir como
proposta particular. As novas diretrizes políticas do MS estavam concentradas
na atenção primária e nos serviços básicos. Com esta idéia-chave foi
programada a VII Conferência Nacional de Saúde e elaborados o PRÓSAÚDE

e o PREVSAÚDE. Enquanto se esperava que o PREVSAÚDE fosse reescrito e
aprovado, o PIASS foi incorporado, na estrutura programática do Ministério,
ao Programa Nacional de Serviços Básicos, ligado diretamente à Secretaria
Geral. “Em 1980, o PIASS era basicamente uma sigla orçamentária para
conseguir recursos da SEPLAN”(Rosas, 1986)81. O PREVSAÚDE nunca foi implantado,
já o PIASS desapareceu por um processo de fusão com programas do Ministério
da Saúde.

O PIASS representou a expansão e a viabilização de um projeto e um
modelo construídos em Montes Claros. Ao viabilizar a proposta defendida
pelo movimento sanitário, estabeleceu esse grupo como ‘força interlocutora’
da política de saúde. Estimulou o estabelecimento de uma frente de
mobilização política que viria a constituir o CONASS e com isso ampliou o
‘leque de alianças’ do movimento sanitário, além de fortalecê-lo no embate
com os interesses privatizantes. Estes continuaram hegemônicos no interior
da Previdência e, conseqüentemente, na real política de saúde. O PIASS

canalizou sobre a Previdência Social a pressão por obtenção de recursos,
de certa forma recuperando politicamente o espaço que havia sido ocupado
pelo PLUS na defesa do fortalecimento do setor público.

81 Rosas, E. J. Entrevista concedida à autora.
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O PIASS concretizou, em uma área de abrangência considerável, uma
proposta de organização de serviços de saúde que era alternativa à até
então adotada pelas instituições setoriais. Foi a primeira grande experiência
nacional de um modelo cujas diretrizes continuariam a orientar todas as
propostas que o movimento sanitário elaborou, tais como o PREVSAÚDE, as
Ações Integradas de Saúde (AIS) e a VIII Conferência Nacional de Saúde.

Apesar de vivenciado por uma determinada equipe de sanitaristas, o
PIASS foi uma experiência de todo o movimento sanitário. Foi um programa
trabalhado, também, no nível da formação de recursos humanos, debatido
nos fóruns das vertentes sindical, organizativa e acadêmica; Gentile de Mello
o monitorava com seus artigos na Folha de S. Paulo. Enfim, dando
continuidade ao projeto médico-social de Montes Claros, em um encontro
com o sanitarismo desenvolvimentista, o PIASS foi palco e bandeira de luta
do movimento sanitário, que cresceu como força política e na elaboração
de uma proposta alternativa de organização dos serviços de saúde.




