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O TEMPO

Autoria desconhecida
Em um dia frio num semáforo em Chapecó

É tempo de quê?
Tempo de ter propósito ou não saber o que fazer?

Tempo de dar valor ou de desmerecer?
Tempo de tempo ou tempo de viver?

Tempo de renúncia ou de ter?
Tempo de buscar ou tempo de ceder?

Tempo de caminhar ou tempo de correr?
É tempo de plantar…

O que você vai colher!!!
É tempo de nascer, desenvolver, crescer...

Antes que seja tarde e seja tempo de adoecer..
É tempo de acordar, se fortalecer...

É tempo de amar.
Ame a você!



APRESENTAÇÃO

O leitor, em boa hora, pode contar com este livro que coleciona importantes 
contribuições de especialistas em saúde coletiva e que ostenta, em primeiro lugar 
e acima de tudo, a defesa e a afirmação do Sistema Único de Saúde (SUS), além, 
é claro, de percorrer temas centrais que marcaram a trajetória do Movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira e a biografia do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (CEBES). Por ser a expressão intelectual do I Congresso Internacional de 
Políticas de Saúde, realizado em Chapecó, entre 6 e 8 de dezembro de 2017, o livro 
é também a expressão do compromisso com a saúde pública que a Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) assumiu desde a sua fundação.

O SUS é uma das mais grandiosas e benfazejas realizações da nova república 
brasileira. Como se trata de uma estrutura complexa, demanda constante zelo e 
aperfeiçoamento, porém, os benefícios para a população são evidentes e inalcançá-
veis por outros meios. Infelizmente, a atual política de desmonte do instituto cons-
titucional da seguridade social, em que o SUS está organicamente abrigado, causa 
arrepios de toda a ordem. Essa política conta com o empenho de setores poderosos 
da sociedade e somente será contida por uma resistência igualmente poderosa que 
só conta com mobilização popular para materializar-se. A contribuição dada por 
este livro ao debate acadêmico já seria justificação suficiente para ele existir. Mas 
ele faz muito mais: sinaliza rumos para a atuação política e cidadã no sentido da 
resistência necessária em defesa do acervo de serviços e direitos sociais conquis-
tados pela sociedade brasileira, ao longo das últimas décadas.

Na qualidade de ex-Reitor da UFFS, cargo que exerci desde 2011 até 2019, agra-
deço e engrandeço o trabalho de todas as pessoas e instituições que se envolveram na 
construção dos nossos cursos da área de saúde, na implantação do CEBES – Núcleo 
Chapecó e na realização do I Congresso Internacional de Políticas de Saúde da UFFS. 
Um reconhecimento especial aos organizadores deste livro e a todos os autores que 
participam dele. A todos, muito obrigado; aos leitores, boa e proveitosa leitura!

Jaime Giolo
Reitor da UFFS no período de fevereiro de 2011 a agosto de 2019
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PREFÁCIO I

Dentro de um contexto político em que estamos assistindo gravíssimos 
retrocessos nas políticas sociais e no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) vem 
sendo alvo de ataques constantes, somados à imposição do congelamento dos 
recursos para saúde e educação por 20 anos, a construção e divulgação deste livro 
marcam um importante ato de resistência.

Esta construção partiu da iniciativa de um grupo de professores e pesquisa-
dores que atuam na área de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS), instituição criada em 2009, fruto de uma política de expansão do 
ensino superior em várias áreas do país. Esta iniciativa pode mostrar o quanto 
este caminho foi crucial para o desenvolvimento regional com a estruturação 
sólida de um polo de formação superior voltado para a saúde e conectado com 
as condições e necessidades locais, vislumbrando um futuro melhor para sua 
população. É com muito entusiasmo que participamos desta iniciativa, que traz 
textos primorosos para o debate, os quais avaliam as grandes questões que per-
meiam e preocupam o campo da Saúde Coletiva no Brasil e no mundo.

A leitura dos textos apresentados no primeiro capítulo do livro – Reforma 
Sanitária Brasileira: avanços, retrocessos, desafios e perspectivas na conjuntura 
nacional – não só nos faz refletir sobre o panorama atual, como também aponta 
para perspectivas em defesa do SUS. E, nesse sentido, mostra os desafios que 
temos no sentido de qualificar as ações ao mesmo tempo em que não abrimos 
mão dos princípios de universalidade, integralidade, equidade e participação 
social. Dando sequência, é muito pertinente a discussão com contribuições pri-
morosas sobre a organização do sistema universal em saúde que aprofundam 
o conhecimento e os grandes entraves que se colocam hoje para a garantia do 
direito universal à saúde.

Ainda de grande peso para estudantes e profissionais de nossa área é 
poder acompanhar o que vem sendo produzido cientificamente em relação ao 
planejamento e à gestão pública para viabilizar o sistema universal de saúde. 
Com certeza, a leitura destes textos permitirá aos leitores aprofundar o debate 
atual sobre os desafios que se colocam para países da América Latina em face 
à grande crise econômica e aos efeitos da austeridade fiscal sobre a saúde de 
nossas populações.
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Complementando o rico debate proposto neste livro, são apresentados ainda 
os temas que discutem as inter-relações sobre saúde-trabalho e ambiente, com 
seus diversos aspectos que muito importam para a proteção da saúde, bem como 
a importância do controle social, condição essencial para se alcançar a atenção 
universalizada, equitativa e integral à saúde e questões relacionadas à judiciali-
zação e ao direito constitucional à saúde.

Não há dúvida da relevância de se manter este debate acesso, ampliando a 
discussão para subsidiar a formação de estudantes e profissionais que atuam no 
campo da Saúde Coletiva e de todas as áreas afins e, sobretudo, trazendo para 
ela a sociedade civil organizada. Dessa forma, estamos dando um grande passo 
no fortalecimento do SUS e de uma sociedade democrática.

Congratulamo-nos com todos os colegas da UFFS que organizaram e 
participaram do I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde, em 
Chapecó. E, do mesmo modo, com todos os pesquisadores militantes da Saúde 
Coletiva que contribuíram com este valioso livro, referência atual e necessária de 
leitura para continuarmos a nossa luta em defesa do sistema universal de saúde.

Num momento de afirmação de um pensamento crítico, as contribuições 
deste congresso já constituem um marco valioso na defesa intransigente da 
Constituição Cidadã de 1988, dos direitos sociais, de nossa soberania e dos valores 
de uma sociedade radicalmente democrática. E, de forma renovada, reafirmam 
a luta exemplar do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira pela construção 
histórica da saúde como direito universal de cidadania.

Saúde é democracia!

Lúcia Regina Florentino Souto – Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (CEBES)

Gulnar Azevedo e Silva – Instituto de Medicina Social - 
Universidade do Estado do Rio e Janeiro (IMS-UERJ) e Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
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PREFÁCIO II

A relevância de deixar registrado o I Congresso Internacional de Políticas 
Públicas de Saúde: em defesa do sistema universal de saúde em um livro publi-
cado pela Editora UFFS é, sobretudo, proporcionar à comunidade acadêmica 
e à sociedade a oportunidade de reviver importantes momentos dos dias do 
congresso. Momentos que não voltam mais, mas que estarão à mão dos que 
entram na luta permanente da defesa do direito à saúde no nosso país. Os 
palestrantes e conferencistas convidados – todos, sem exceção – são referên-
cias acadêmicas de ordem nacional e internacional. Todos têm uma trajetória 
no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, seja na gestão ou na atenção à 
saúde, seja na academia. E todos são incansáveis na defesa do direito à saúde 
para a população brasileira.

O livro está organizado em cinco partes, cujo conteúdo temático está similar 
à programação do congresso. A primeira parte, “Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira: avanços, retrocessos, desafios e perspectivas na conjuntura nacional”, 
constituída de quatro capítulos, reflete a luta e a resistência de um povo e de 
uma nação na defesa de seus direitos. Este movimento que começou nos anos 
sessenta do século passado, transcendeu a tradicional Saúde Pública e abriu um 
novo campo de saberes e práticas, a Saúde Coletiva. Os autores deste capítulo 
são ícones e fundadores do CEBES, discutindo quarenta anos de CEBES, trinta 
anos da Constituição Federal de 1988 com a permanente construção do Sistema 
Único de Saúde com seus princípios, organização e gestão de imensa complexi-
dade de ordem nacional. Além destes desafios, mais um fator de acréscimo neste 
já complexo contexto é a intervenção do Banco Mundial nas políticas públicas 
de saúde do Brasil.

A segunda parte, “Sistema Universal e Direito à Saúde”, que também tem 
quatro capítulos, compara sistemas universais de saúde e a questão do direito à 
saúde, pontua a importância da trajetória da saúde mental, que se insere nesse 
processo como absoluta vanguarda do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, 
e aponta os desafios da questão social e das políticas públicas na Argentina.

“Investimento Social e Austeridade Fiscal: desafios para o planejamento e a 
gestão pública”, com cinco capítulos, é a terceira parte, que analisa com profundi-
dade os desafios atuais e estratégias nas vertentes mais polêmicas da atualidade, 
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como renúncia fiscal, regulação dos planos e seguros de saúde; a questão das 
políticas de austeridade e da judicialização da saúde.

A quarta parte, “Saúde e Ambiente”, constituída de três capítulos, vem 
trazer o território, a geografia da nação brasileira em um patamar de gran-
des conflitos hoje existentes nas inter-relações saúde-trabalho-ambiente, com 
retrocessos incomensuráveis no que toca o uso abusivo de agrotóxicos na agri-
cultura brasileira. 

“Educação e Formação em Saúde”, com apenas dois capítulos, constitui-se na 
quinta parte, a qual vem trazer os desafios, as tarefas e a experiência acumulada 
na formação de profissionais de saúde, enfermeiros, sobretudo, voltados para a 
Atenção Primária à Saúde em momentos de ameaças ao SUS.

Antes de iniciar os conteúdos temáticos do livro, deixamos registrados 
dois documentos básicos da Saúde Coletiva do Brasil. Durante o congresso, 
no dia 06 de dezembro de 2017, foi feito o lançamento nacional do documento 
“Saúde e Democracia: desafios para o Brasil contemporâneo”, que tem, em sua 
origem e força, os dois maiores marcos da Saúde Coletiva no Brasil: i. o docu-
mento original do CEBES, “A Questão Democrática na Área da Saúde”, escrito 
por três professores do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – José Luis Fiori, Reinaldo Guimarães e Hésio Cordeiro – 
que lançou o Sistema Único de Saúde em 1979, orientando toda a organiza-
ção do sistema, sendo a base da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 
e do capítulo Saúde da Constituição Federal de 1988; e ii. a VIII Conferência 
Nacional de Saúde em 1986 – “Saúde e Democracia”, reforçando que a luta e 
a resistência não podem parar e “não vão mesmo parara”, como poderia dizer 
Sérgio Arouca. Nesse sentido, A Carta de Chapecó, escrita ao longo do evento, 
aprovada pelos palestrantes e conferencistas e lançada no encerramento do 
congresso, reflete exatamente essa persistência em participar da luta pela jus-
tiça social no nosso país.

Não poderia deixar de constar o registro da equipe como um forte coletivo 
que emergiu nesse congresso, articulando os cursos de enfermagem e medicina, 
em um trabalho conjunto das comissões organizadora e científica. Foi uma con-
vergência de docentes e acadêmicos da área da saúde, que trabalharam inces-
santemente com a construção de um grande capital intelectual. Em síntese, foi 
uma sinergia importante. O cansaço era transmitido com alegria e entusiasmo. 
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O relato deste trabalho está no Posfácio que, ao encerrar este livro, mostrando a 
estrutura e a dinâmica que gerou toda uma experiência, a cada um dos partici-
pantes, acaba por lançar um desafio: e o II Congresso Internacional de Políticas 
Públicas de Saúde?

Democracia é Saúde!

Maria Eneida de Almeida – Coordenadora 
do CEBES-Núcleo Chapecó

Daniela Savi Geremia – Vice-Coordenadora 
do CEBES-Núcleo Chapecó
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