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A HISTÓRIA DA ABRASOO: POLÍTICA, ENSINO 
E SAÚDE NO BRASIL 

Cristina M O. Fonseca 

°surgimento de uma instituição está sempre vinculado a um 

conjunto de fatores que nos remetem ao campo político, à articulação entre 

atores, à construção de lideranças em torno de afinidades e interesses 
comuns e à adoção de estratégias eficientes que justifiquem e valorizem a 
existência dessa instituição, sua manutenção, crescimento e consolidação. 

Não é exceção a história da Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Criada em 27 de setembro de 
1979, exatamente um mês após a assinatura da lei de anistia que representava 
o início de um novo período da vida política brasileira, a Abrasco reflete 
ao longo de sua trajetória uma íntima ligação com as transformações que 

ocorreram não só no âmbito da Saúde Pública mas também no contexto 

político institucional brasileiro, resultando da ativa participação de um 

conjunto de atores nesse cenário.' Refletir sobre essa história pressupõe 

necessariamente uma compreensão a respeito das principais características e 
diretrizes que nortearam as mudanças na Saúde Pública brasileira no decorrer 

desse período e seus vínculos com as transformações políticas em curso. 

Em particular, dois aspectos merecerão atenção mais cuidadosa 

na análise que aqui se inicia. O primeiro deles, fundamental para a 

compreensão de uma associação com o perfil de atuação que a Abrasco 

desempenha, diz respeito ao contexto político, às alterações no quadro da 

' A lei de anistia, de IV 6.683, foi assinada no dia 28 de agosto de 1979 e posteriormente regulamentada 
pelo decreto n2 84.143, de 31 de outubro de 1979 (Evandro Lins e Silva, in Abreu, 2001). 
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política de saúde nacional, ao redesenho das forças políticas, ao surgimento 
de novos atores e lideranças acompanhado de um novo contexto de alianças 
e atuação profissional. Nesse sentido, procuro situar a trajetória institucional 
da Abrasco em sua relação com as transformações políticas em curso no 
país. O segundo aspecto trata das alterações na especialização e profis-
sionalização em Saúde Pública, no âmbito da área de recursos humanos em 
saúde, com apoio e influência direta da Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) e da Fundação Kellog. 

Esse recorte analítico acompanha a literatura institucionalista, que 
dedica atenção aos atores, seus interesses e às idéias que permearam os 
debates nessa área, observando o desenho institucional no qual processos 
políticos de decisão se desenvolvem (Hall & Taylor, 1996; Immergut, 
1992; Steinmo, Thelen & Longstreth, 1992). Nesse cruzamento entre 
atores, idéias e instituições, a história da Abrasco espelha a inter-relação 
entre três campos. O primeiro diz respeito ao conjunto de interesses 
políticos divergentes que vigoravam naquele contexto da história 
brasileira. O segundo trata das novas concepções que orientaram 
reformulações na área da saúde condensadas na proposta de um novo 

campo denominado de Saúde Coletiva. E, por fim, o terceiro preocupa-

se com a formação de novos quadros, por meio da diversificação e da 

especialização profissional na saúde, responsável pelo ingresso de novos 

atores no cenário institucional da saúde. 

Dentro desse cenário, cabe indagar: qual foi o papel de uma 

associação de Saúde Coletiva, naquele contexto de transição política? 

Uma primeira aproximação indica que a Abrasco contribuiu para vincular 

a área de recursos humanos à ação política. Ela atuou nesse processo 

intermediando a relação entre as proposições e as diretrizes adotadas para 

a formação em Saúde Pública e as necessidades e articulações políticas 

estabelecidas. Ou seja, a Abrasco surgiu, se constituiu e se consolidou 

institucionalmente nesse eixo de interligação entre formação profissional 

e atuação política. 

A CRIAÇÃO DA ABRASCO E O CONTEXTO POLÍTICO NO BRASIL 

DOS ANOS 1970 E 1980 

O país quer as eleições diretas em todos os níveis. Abandonando tradicional 
desengajamento, milhões de pessoas foram às ruas, em todos os estados, 

para exigir respeito a seu direito de eleger o Presidente da República. A 
Abrasco, entidade com finalidades que excluem a militância político-
partidária, não hesitou em se pronunciar pelas eleições diretas. Incorpora-se, 



oficialmente, ao movimento que envolve a nação como um todo e que está 
acima dos próprios partidos políticos. Mas não é apenas por ser um 
movimento suprapartidário que a luta pelas diretas exige a presença da 
Abrasco: do sucesso desta luta dependem os rumos do país e, portanto, das 
políticas relacionadas à área social, aí incluídas a de saúde e a de educação. 
(Editorial, Boletim da Abrasco, 9, nov.1983-fev.1984) 

Apesar de sua criação ter-se dado no final da década de 1970, o 

surgimento da Abrasco deve ser observado como um dos frutos das 

transformações que já vinham ocorrendo em particular a partir da segunda 

metade dos anos 1970. Esta é uma década que se inicia com o país ainda 

sob o comando militar, marcada pelo ápice da repressão política, 

principalmente em seus primeiros anos até 1974, quando tem início um 

lento processo de liberalização do sistema de governo, que nessa década 

culmina com a decretação da anistia em 1979. Neste ano foi extinto o 

bipartidarismo forçado instituído pelos militares entre a Arena e o MDB, 

entrando na cena política seis novos partidos.' Esse é portanto um momento 

de redefinição de alianças, de rearranjo no quadro político nacional, em 

que as forças políticas organizadas procuravam se fortalecer para constituir, 

defender e assegurar um regime democrático no país, que teria início em 

1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves, marcando o fim dos 

governos militares. 
Na área econômica, no decorrer dos anos 1970 verificou-se um 

aumento na taxa de crescimento, que apesar de ter começado a cair a partir 
de 1977, contribuiu para que esse período ficasse associado à idéia de 

`milagre econômico'. Essas mudanças estiveram associadas ao aumento 

da população urbana, com queda das atividades rurais e crescimento do 

emprego nas cidades em atividades vinculadas principalmente ao setor 

secundário e terciário. O fenômeno social da urbanização e da migração 

rural deve ser observado com atenção, pois traria implicações diretas para 

a política de saúde. Outro fator importante foi o aumento do preço do 

petróleo, que em 1973 triplicou, e afetaria diretamente a economia brasileira, 

que importava 80% do petróleo consumido. 
Na área social, mudanças importantes começaram a ocorrer 

durante os anos 1970. A expansão da atividade partidária foi acompanhada 

pelo crescimento do movimento sindical, que protagonizou a reintrodução 

no cenário político brasileiro das greves de grande impacto, com partici-

pação significativa das categorias profissionais envolvidas. Em paralelo, 

crescia a participação popular conduzida pela Igreja, que por meio das 

Os novos partidos foram: PT, PMDB, PDT, PTB, PDS e PP (Carvalho, 2005). 
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Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) fortaleceu o trabalho de mobilização 
e conscientização das populações mais pobres em diferentes regiões do 
país. Nos grandes centros urbanos, cresceram os movimentos sociais que 
interligavam as organizações existentes em comunidades carentes, como 
os movimentos de favelas e as associações de moradores conduzidas pela 
classe média. Nessa mesma direção, cresceram as associações profissionais 
vinculadas à classe média (professores, médicos, engenheiros, funcionários 
públicos). Em particular, merecem ser lembradas três instituições que 
desempenharam papel importante a partir da década de 1970 no processo 
de luta pela democracia no país: a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). Esta última consagrou-se como um dos fóruns 
privilegiados pelo mundo acadêmico para articular a oposição ao regime 
político militar existente, sofrendo inclusive pressão do governo contra a 
realização de seus congressos anuais. Entretanto, apesar da oposição do 
governo, em 1977 a reunião anual da SBPC contou com a participação de 
seis mil congressistas (Carvalho, 2005). 

Na história da Abrasco, a SBPC representou um espaço de 
fortalecimento institucional, pois seria por meio dessas reuniões da 

comunidade científica que a associação definiria sua participação nos 

movimentos de oposição política existentes naquele momento. Nesse fórum, 

credenciada como representante da área de Saúde Coletiva, a Abrasco 

assegurou sua inserção nos movimentos sociais em constituição. Em reunião 

da diretoria realizada em agosto de 1983, consta entre as resoluções 

aprovadas a "participação intensa e especial da Abrasco na Reunião anual 

da SBPC". Essa atuação se consolidaria nos anos seguintes, quando a 

Abrasco passou a ter assento nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde, 

como representante da SBPC (Boletim da Abrasco, jul.1993). 

Todo esse processo gradativo de fortalecimento da organização 

social em torno de um projeto de construção e implementação de uma 

sociedade democrática no país desembocaria, já na década de 1980, na 

campanha pelas eleições diretas que marcou o ano de 1984. Segundo 

Carvalho (2005:192), "O movimento pelas eleições diretas em 1984 foi o 

ponto culminante de um movimento de mobilização política de dimensões 

inéditas na história do país". Apesar de não ter sido aprovada a emenda 

das diretas, iniciou-se em 1985 um novo momento da história política do 

país, que passaria então a ser conduzido por presidentes civis. 
A segunda metade da década de 1980 foi marcada assim pela 

Campanha das Diretas, pelas eleições para a formação de uma nova 
Assembléia Nacional Constituinte em 1986 e pela promulgação de uma 



nova Constituição em 1988. Estes eventos políticos de forte impacto sobre 
a sociedade, e demandando dela participação direta, estiveram diretamente 

relacionados aos debates, às proposições e transformações que permearam 

o campo da Saúde Pública ao longo desses anos. 

Numa perspectiva abrangente, podemos então identificar dois 

grandes períodos nesse momento da história brasileira. O primeiro, 

compreendido entre o ano da assinatura da anistia e o fim dos governos 

militares (1979-85), caracteriza-se como uma fase de transição entre o 

regime militar autoritário e a implantação de uma sociedade democrática 

no país. Na história da Abrasco, essa fase corresponde a sua constituição 

como uma associação, a partir de sua criação em setembro de 1979, seguida 

das iniciativas adotadas para se consolidar nacionalmente. 

Nesse primeiro momento, sua organização e sua articulação se deram 

entre um conjunto de profissionais da área da saúde vinculados principalmente 
à área acadêmica. Não foi por acaso que sua constituição formal ocorreu durante 
a realização da I Reunião sobre Formação e Utilização de Pessoal de Nível 

Superior na Área de Saúde Coletiva, realizada em Brasília. Essa reunião havia 
sido promovida pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Saúde, pelo 

Ministério da Previdência Social e pela Organização Pan-Americana da Saúde, 
para debater questões relacionadas à área de recursos humanos em saúde (Belisário, 

2002). Um de seus principais articuladores foi Carlyle Guerra de Macedo. 
A primeira diretoria foi composta por Frederico Simões Barbosa, 

Guilherme Rodrigues da Silva e Ernani Braga, médicos sanitaristas 
amplamente reconhecidos e respeitados na área da Saúde Pública. Nesse 

contexto, a área de recursos humanos foi destacada como estratégica, e a 

saúde se configurou como instrumento de consolidação da democracia. 

Por meio do investimento na formação de novos profissionais, com 

perspectiva de transformação nas relações de trabalho existentes, a área da 

saúde passou a se conformar como um campo de articulação de atores 

políticos e de formação de novas lideranças nessa área. 
Nos anos seguintes, a associação procurou se fortalecer no contato 

com as agências financiadoras, como o Conselho Nacional de Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), ao mesmo tempo que buscou estimular e apoiar os 

programas de pós-graduação — neles investindo — naquela área que ia se 

configurando como de 'Saúde Coletiva'. De certa forma, do ponto de vista 

político, à medida que o país caminhava para um regime democrático, a 

Abrasco crescia orientada pelo debate em torno da constituição de um 

novo campo na área da saúde, denominado de Saúde Coletiva, e em torno 

dele se definia, se conformava como um ator político. 
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A partir de 1985, com o governo civil, iniciou-se um novo período, 

marcado pelo processo de institucionalização da democracia com as 

eleições para a Assembléia Nacional Constituinte e a elaboração de uma 

nova Constituição para o país, consagrada em 1988. Para a Abrasco, esse 

contexto representou a expansão de sua participação e consagrou seu papel 

como ator político, quando contribuiu diretamente para as transformações 

sociais em curso no país. Esse período coincidiu com alterações na gestão 

da Abrasco. Uma nova diretoria tomou posse também em 1985, ressaltando 

suas responsabilidades diante do novo quadro político nacional. 

Nestes seis anos de existência a Abrasco vem cumprindo de modo bastante 
satisfatório seus objetivos, talvez com maior ênfase em alguns deles. 
Entretanto, para nós que participamos na construção de um projeto de saúde 
coletiva, torna-se clara a necessidade de repensar a prática de nossa entidade. 
Esta necessidade surge em função da nova conjuntura política decorrente 
da queda do regime antidemocrático. Nesta conjuntura complexa, onde o 
ordenamento político para o apoio e sustentação do novo regime resultou 

numa torre de babel ideológica, é imperioso se ter uma clara visão dos 

desafios para fazer avançar um projeto político para o setor saúde que atenda 

os interesses dos segmentos sociais marginalizados do poder político e 

dominados pelo poder econômico. (Discurso de posse de Sebastião Loureiro, 

então novo presidente da Abrasco, Boletim 15, maio-ago.1985) 

Com essa diretriz em estreita relação com as transformações em 

curso na esfera social e política, teve início um novo momento na trajetória 

institucional da Abrasco, acompanhando também as aspirações para a área 

da Saúde Pública no Brasil. 

SAUDÁVEIS VOTOS: A CONSOLIDAÇÃO DA ABRASCO E A POLÍTICA 
DE SAÚDE NA TRANSIÇÃO PARA A DEMOCRACIA (1980/90) 

O momento da eleição mostrou que apesar de poucos partidos explicitarem 
a saúde como uma diretriz de programa partidário, os candidatos cedo 
descobriram que esta era uma questão a ser politizada e que poderia ter uma 
resposta da população em termos de saudáveis votos. A população espera 
que a saúde seja tratada como uma questão séria e prioritária. (Editorial, 
Boletim da Abrasco, 20, ano V, out.-nov.-dez.1986) 

Os anos 1980 foram marcados na área da saúde por um processo 
de mudanças que culminou em uma ruptura institucional consagrada com 
a aprovação da Reforma Sanitária. Acompanhando o contexto de abertura 
política, essas mudanças estavam vinculadas à nova configuração de 
interesses políticos e à movimentação de novos atores nesse jogo e se 



associaram às transformações na área acadêmica e no campo profissional, 
quando o redesenho das relações de trabalho e do processo de trabalho na 
área da saúde demandava novas especializações. 

Por um lado, implementaram-se mudanças de âmbito institucional, 

como a criação do Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária (Conasp), em 1981, e a adoção de um plano de reorientação 

da assistência à saúde no âmbito da Previdência Social. O principal objetivo 
dessas medidas era integrar as diversas esferas de prestação de serviços de 
saúde (Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)/Ministério 
da Saúde (MS)/Secretarias de Estado de Saúde), propósito que levou à 

implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS) nos anos seguintes. 

A Abrasco participou diretamente desse processo de mudanças, 

assumindo, conforme editorial em seu boletim, compromisso público 
nesse sentido: 

A Abrasco considera que as possíveis modificações precisam ser 
cuidadosamente analisadas. A atual diretoria decidiu examinar criticamente 
o referido plano e apresentar sugestões ao Conasp. 

O estudo das políticas de saúde no Brasil tem revelado inúmeros planos 
malogrados, quer por privilegiarem a ampliação de serviços preservando os 
interesses de um complexo médico-empresarial, quer por assumirem 
estratégias autoritárias e tecnocráticas. No entanto, a saúde como 
responsabilidade social e como direito conquistado requer a participação 
organizada da população, do mesmo modo que os serviços de saúde para 
serem modificados necessitam de uma participação dos profissionais de 
saúde e demais trabalhadores do setor nesse processo de redefinição. (Boletim 
da Abrasco, 3, jul.-set.1982) 

Por outro lado, as estratégias para fortalecer as propostas 

de mudanças no âmbito das esferas decisórias de poder foram 

diversificadas, com o intuito de garantir a universalização e a 

gratuidade do acesso à assistência à saúde. A realização da 

VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, e a convocação 

da Assembléia Nacional Constituinte, em 1987, estão entre os 

principais eventos que favoreceram articulações políticas e 

procuraram ampliar a participação popular no processo de decisão. 

Com isso, assistiu-se durante toda a década ao fortalecimento dos 

grupos comprometidos com a transição política e a consolidação de 

um sistema de governo democrático. 

A Abrasco participou também diretamente desse esforço de 

mobilização, acompanhamento e discussão das propostas em debate nesses 

fóruns. Uma das atividades empreendidas com esse intuito foi a realização, 
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no mesmo ano de 1986, do I Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.' O 

discurso do presidente da Abrasco no evento expressava esses objetivos: 

É neste momento, com a convocação de eleições para um congresso 
constituinte, que precisamos nos juntar para influenciar as decisões políticas 
que venham resgatar o compromisso social na área da saúde, que se torna 
mais urgente e imperativo. 

A recente convocação da VIII CNS trouxe-nos a grande responsabilidade de 
dar continuidade a este processo e de contribuir tanto com o conhecimento 
técnico e científico produzido na área da saúde coletiva, como na competência 
política de analisar criticamente certas conjunturas, mobilizar vontades, 
articular ações e iniciativas que levem adiante um projeto de transformações 
profundas e radicais para o setor saúde. É esta responsabilidade, é este 
compromisso que a Abrasco, ao organizar este congresso, quer dividir com 
todos os participantes. É este, ao nosso ver, o perfil de atuação da Abrasco. 
(Sebastião Loureiro, Boletim da Abrasco, 19, jul.-set.1986) 

No início do ano seguinte, a associação, em parceria com as 

demais entidades que compunham a Plenária Nacional pela Saúde na 

Constituinte, divulgaria manifesto conclamando os constituintes, entidades 

e movimentos populares a se unirem na reivindicação pela inclusão das 

propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde no novo texto 

constitucional que seria votado. 

Um ano depois, em janeiro de 1988, estando em negociação no 

Congresso Nacional substitutivos divergentes para o projeto de 

Constituição, a Abrasco reiterava seu papel nas ações destinadas à 

mobilização, ao acompanhamento e à intervenção no processo de decisão 

das questões políticas destinadas à área da saúde. 

Ainda que não tenha incorporado muitas das propostas da emenda popular 

que encaminhamos como co-signatários da Plenária da Saúde, e que 

representavam as reais necessidades e aspirações da sociedade brasileira no 

campo da saúde (...). Ainda que lamentemos todos os vícios desta Constituinte, 

tantas vezes denunciados pela Abrasco, é preciso que passemos a defender o 

mínimo que conquistamos. (...) 

Está claro, hoje, que o processo de entendimento e negociação parlamentar 
no interior da Assembléia Nacional Constituinte definirá o texto que vai 
figurar na nova Constituição. Entretanto, não podemos afrouxar a 
mobilização e pressão da sociedade civil e da Plenária da Saúde. (Editorial, 
Boletim da Abrasco, 26, jan.-fev.1988) 

Na realidade, esse seria o segundo congresso de âmbito nacional realizado pela Abrasco. O 
primeiro evento promovido pela associação — I Congresso Nacional da Abrasco — foi realizado 
juntamente com o II Congresso Paulista de Saúde Pública, em parceria com aAssociação Paulista 
de Saúde Pública, no período de 17 a 21 de abril de 1983 (Boletim da Abrasco, 3, jul.-set.1982). 



Foi, portanto, nesse cenário marcado ainda pela instabilidade 
política inerente àquela fase de transição e pelas propostas de amplas 

mudanças e fortalecimento da participação popular que a Abrasco se 
consolidaria institucionalmente. Ao desempenhar um papel ativo no 

processo de decisão política na saúde, paralelamente a seu forte vínculo 

com a área acadêmica, a associação assumia um perfil peculiar no âmbito 

da saúde, compatibilizando ação política e conhecimento científico. Como 

foi explicitado seis anos após sua criação, em editorial de seu boletim: 

Entidade supra partidária [sic], a Abrasco muito contribuiu no grande projeto 
democrático da Reforma Sanitária e foi capaz, juntamente com outras 
entidades, de transformar conhecimento técnico em propostas políticas. 
(Editorial, Boletim da Abrasco, 25, ano VI, out.-nov.-dez.1987) 

A Abrasco chegou assim ao final dos anos 1980 avaliando que 
havia apresentado um bom desempenho diante dos desafios estabelecidos 
para aquela década. Em balanço sobre esse período, ressaltou sua atuação 
política e de vanguarda, mais uma vez apontando para seu papel de 
articulação entre vida acadêmica e ação política: 

Nestes momentos o desafio da Associação seria manter um elevado grau de 
coerência e harmonia entre seus papéis de ator político e de vanguarda e 
coordenação do debate técnico científico. Na medida do possível, a tarefa 
foi bem sucedida. (Editorial, Boletim da Abrasco, jan.1989) 

A partir daí teria início um novo período na vida política do país, 
que se refletiria no âmbito da saúde em medidas adotadas com o intuito de 
fortalecer as articulações políticas e as orientações almejadas para esse 

campo social. Com as vitórias consagradas no novo texto constitucional, 

seguiam-se novos desafios, agora voltados para assegurar a implementação 

das medidas aprovadas na Constituição. Esta seria uma das diretrizes que 

caracterizariam o debate e as ações políticas ao longo da década de 1990. 

PENSAR, FAZER, CORRIGIR: A ABRASCO E A IMPLEMENTAÇÃO DO 
SUS NOS ANOS 1990 

A promulgação da nova Carta, em outubro de 1988, trouxe 

implicações sobre o cenário dos anos 1990, impondo no campo político 

novos realinhamentos decorrentes, entre outros fatores, da aprovação de 

eleição direta para presidente da República em 1989. 

Nesse quadro político, no qual desaguaram os debates ocorridos 

no transcorrer da Assembléia Nacional Constituinte, acirravam-se as 

divergências políticas e ideológicas. A sociedade começava a viver sob as 
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coordenadas ditadas pela nova Carta, que apresentava ênfase na ampliação 
dos direitos sociais e procurava direcionar a atividade econômica para suas 
funções sociais. Com um perfil ambíguo e contraditório em alguns aspectos, 
a nova Constituição causava polêmica, "configurando assim, ora um 
patrimônio a ser defendido e regulamentado, ora um conjunto de entraves 
e obstáculos a serem removidos" (Lattman-Weltman, 2004:321). 

Essas divergências se refletiram na área da saúde, que elegeu como 
uma de suas prioridades assegurar a implementação da reforma sanitária, 
garantida formalmente no texto constitucional recém-aprovado. Entretanto, 
como o momento político estava marcado pelo confronto ideológico, as 
divergências em torno do desenho institucional adotado para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) persistiriam, provocando novos tipos de embates 
políticos e novas estratégias que permitissem alterações no momento em 
que as medidas aprovadas começassem a ser postas em prática. Ou seja, a 
disputa política, os interesses conflitantes, conformados em grupos de 
interesses específicos, permaneceriam presentes nesse novo momento 
político da história brasileira. 

O que se observa ao longo de toda a década de 1990, na área da 

saúde, é uma preocupação em garantir as conquistas obtidas com a nova 

Carta e assegurar a implementação do modelo de gestão em saúde definido 

pelo SUS. Essa decisão implicava um compromisso e entendimento entre 

as diferentes instâncias do Executivo — federal, estadual e municipal — para 

viabilizar a proposta de descentralização dos serviços. Para isso, era 

necessário garantir o funcionamento das instâncias democráticas de gestão 

e decisão, como os Conselhos Comunitários de Saúde, que deveriam ser 

instituídos pelas prefeituras acompanhando o princípio da municipalização. 

Era necessário começar a pôr em prática as idéias e propostas elaboradas 

ao longo da década anterior. Essas proposições terminavam por vincular 

diretamente o modelo de gestão definido para o SUS à vigência de um 
regime democrático no país. De acordo com essa lógica, defender o SUS 
significava consolidar os mecanismos democráticos e defender a 
democracia brasileira. 

Para isso, outros fóruns fortalecidos no processo de transição 
democrática ampliavam sua participação e influência no cenário político 
nacional, garantindo o debate e a mobilização necessária para acompanhar 
as mudanças propostas para a saúde. Esse foi o caso, entre outros, da IX e 
da X Conferências Nacionais de Saúde e dos congressos da Abrasco. A 
Abrasco, ao abordar a futura realização da IX CNS em abril de 1991, 
acentuava essa posição: 



O ternário da Conferência é atual e pertinente. Entretanto, é necessário que 
se tome cuidado para não tecnificá-la, dando-lhe a feição de um congresso 
científico ou de uma câmara técnica. A Conferência é um fórum político. 
Assim devem ser levados a ela os assuntos e os pontos que estão a merecer 

posicionamento da sociedade, para que sejam pauta de atuação do Governo. 

As Conferências e os Conselhos de Saúde são instâncias incomuns na nossa 

organização social e uma conquista importante do setor saúde. Os seus fundamentos 

devem ser acompanhados pela sociedade, não só naquilo que di7 respeito ao setor, 

mas pela sua natureza, que pode se transformar em estratégia para outros setores da 

vida nacional. (Eleutério R. Neto, Editorial, Boletim da Abrasco, abr.-jun.1991) 

Essas pretensões políticas encontrariam resistências por parte do 

Executivo nacional, que implicaram um adiamento na realização da 

IX CNS. A mudança no calendário foi interpretada como um entrave ao 

processo democrático no país, expressando os embates políticos existentes 

naquele momento e a adoção de mecanismos de resistência às propostas 

aprovadas na Constituição. Essa situação foi descrita no editorial da Abrasco 

de julho de 1991, no qual os vínculos entre as propostas de mudanças para 

a saúde associavam-se diretamente à consolidação da democracia no país. 

Nos últimos meses a sociedade brasileira desenvolveu um dos mais 

democráticos e participativos processos de discussão, quando realizou na 
grande maioria dos municípios e em todos os Estados e Distrito Federal as 
etapas municipal e estadual da 9a Conferência Nacional de Saúde. 

O processo da 9a conferência teria seu coroamento com a realização da etapa 
nacional em Brasília (...). O Ministério da Saúde, sob a alegação não convincente 
da falta de recursos financeiros, propôs ao Conselho Nacional de Saúde seu 
adiamento para 1992. (...) Ficou evidente então o que já vinha se configurando 
durante todo o processo. O Ministério da Saúde não tinha — e continua a não ter —
interesse na realização da etapa nacional da 9a Conferência Nacional de Saúde. 

E as razões não são as alegadas, de falta de recursos financeiros. O que está em 

jogo, na verdade, é o conceito de democracia do atual governo (...). 

A atitude protelatória do governo oculta razões muito sérias: o projeto de 
privatização da seguridade social (...) que altera radicalmente a estrutura de 
seguridade social — previdência e saúde — abordada na Constituição Brasileira. 
Certamente o governo não quis expor-se ao inevitável debate que eclodiria 

durante a conferência (...). 

A Abrasco mantém firme seu propósito de apoiar a implantação da Reforma 
Sanitária Brasileira, tanto em sua dimensão técnica quanto política (...). Afinal 

a Abrasco tem um só compromisso: o de trabalhar junto com a sociedade 

brasileira na busca de melhores condições de saúde para nosso povo (...). 

Pelo 'estado da democracia na saúde', pode-se avaliar o 'estado de saúde da 

democracia brasileira'. (destaques da autora) 
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Esse, portanto, seria o grande desafio a ser enfrentado e vencido 
no decorrer da década de 1990. Foi nessa direção que a Abrasco canalizou 
sua atuação política, voltada para assegurar a implantação e a consolidação 
do SUS, opondo-se às iniciativas de revisão constitucional e participando 
do processo político eleitoral. 

Em junho de 1994, durante a realização do IV Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva e diante de um processo eleitoral inédito, no 
qual seriam renovados os mandatos do presidente da República, dos 
governadores de Estado, de 2/3 do Senado, de toda a Câmara dos Deputados 
e das Assembléias Legislativas, a Abrasco convocaria todos os seus 
associados e participantes do Congresso a contribuírem para a elaboração 
de um Programa de Governo, que seria entregue em mãos a cada candidato 
à Presidência da República e ao governo de estado. Assumia assim o papel 
de articulador e porta-voz de um segmento da sociedade. "Este é o nosso 
por fazer. Não se trata de um chamamento da Abrasco. Quem nos convoca 
a elaborar este programa é a sociedade brasileira" (Editorial, Boletim da 
Abrasco, jun.1994). 

Dois anos depois, a associação se envolveria na defesa da 

realização da X Conferência Nacional de Saúde, acentuando a importância 

do trabalho em prol da consolidação do SUS, da necessidade de debater e 

propor soluções para os problemas enfrentados. 

É preciso ter consciência de que o cenário (...) mudou em relação ao momento 
em que foi realizada a VIII Conferência. (...) a X Conferência tem que jogar 
luz sobre a implementação, etapa muito mais complexa, de menos retórica e 
maior desafio: pensar, fazer, corrigir, propor, tudo ao mesmo tempo. E mais: 
enfrentar o movimento hegemônico e quase monolítico de reformas 
neoliberais do Estado, que aposta menos na solidariedade social e muito 
mais no mercado (...). (Editorial, Boletim da Abrasco, jan.1996) 

A ênfase sobre uma atuação marcada por vigilância, 

acompanhamento e crítica da política de saúde adotada e das medidas 

necessárias para aprimorar e fortalecer as orientações preconizadas pelo 

SUS continuaria caracterizando a atuação da Abrasco nos anos seguintes. 

Em 2000, a associação estaria à frente da realização da XI Conferência 

Nacional de Saúde, quando sua presidente, Rita Barata, assumiu a 

coordenação do Comitê Executivo e Elizabeth Barros, vice-presidente da 

Abrasco, foi a relatora-geral do evento, cujo tema coerentemente foi 

"Efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde, 

com controle social" (Belisário, 2002). 

Já em 2002, diante de uma medida provisória que ressuscitou 

uma lei de 1975, instituindo um Sistema Nacional de Vigilância 



Epidemiológica — o qual, na interpretação da Abrasco, ignorava o papel 
do município e as conquistas asseguradas em 1988 —, a associação 
iniciou uma ampla mobilização para barrar as intenções do Executivo, 

intento que alcançou com sucesso.4 Ao analisar essa situação, a 

Abrasco reafirmou em seu discurso o perfil que a definira em sua 

criação, bem como seu papel na história da saúde brasileira, 

demonstrando que atravessava o milênio mantendo os mesmos 

propósitos e princípios. 

A Abrasco sente-se mais uma vez, recompensada pela defesa do Sus, da 

democracia, da cidadania e da Reforma Sanitária Brasileira [sic]. A surpresa 
e indignação manifestadas diante dessa Medida Provisória puderam ser 

traduzidas em ação política conseqüente nas instâncias de controle público 

sobre o Executivo e sua burocracia, tais como o Conselho Nacional de 

Saúde e o parlamento. O sentimento do dever cumprido perante a sociedade 
e seus associados estimula a identificar novas ações para a construção de um 
sistema de saúde digno, competente e democrático. (Editorial, Boletim da 
Abrasco, jan.2002) 

Como mencionado no início deste artigo, a Abrasco, diante desses 

desafios políticos, desempenhou um importante papel na intermediação 

entre a área de formação de recursos humanos e as proposições políticas 

definidas para a Saúde Pública no Brasil. Em consonância com sua atuação 

política, participou também ativamente na área acadêmica, aglutinando 

perfis profissionais diferenciados em torno das atividades contempladas 
pela área da saúde. O fortalecimento desse campo de formação profissional 

e especialização em todo o país contou com a atuação direta da associação, 

que se consolidou como fórum catalisador dos debates e de gestação de 

novas proposições políticas para o setor. 

A ABRASCO E O DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS EM SAÚDE: CONSTRUINDO IDENTIDADE NA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

Se por um lado é importante resgatar a autoridade na administração pública, 
por outro é irreal imaginar que a construção do SUS dar-se-á sem a 
participação efetiva do corpo de funcionários nesse processo. É necessário 

4 Após discussões no V Congresso Brasileiro de Epidemiologia, o presidente da Abrasco, com o 
apoio da diretoria da associação, propôs em reunião do Conselho Nacional de Saúde transformar 
a MP em projeto de lei, para que fosse amplamente debatido pela sociedade. Essa proposta foi 
aprovada e encaminhada ao Plenário da Câmara, que a acatou e, por conseguinte, rejeitou a MP 33 
(Boletim da Abrasco, jan.2002). 
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conjugar a clara definição de normas e responsabilidades com a conquista 
dos funcionários para um projeto coletivo de transformação (...). (Editorial, 
Boletim da Abrasco, 38, abr.-jun.1990) 

O projeto de Reforma Sanitária, já mencionado, representou uma 
ruptura institucional na tradicional estrutura relativa à organização da saúde 
brasileira. As demandas que essa ampla mudança requeria dependiam 
diretamente do desempenho desses profissionais envolvidos nas atividades 
cotidianas dos serviços. Para além das diferentes esferas do Executivo e de 
suas lideranças comprometidas com o projeto de reforma — ministros, 
governadores e prefeitos —, seria no dia-a-dia, nas novas configurações 
das relações institucionais estabelecidas, com instâncias que asseguravam 

a participação da população, que esse projeto obteria sucesso. Portanto, ao 

comprometer diretamente os trabalhadores da saúde no processo de 

implementação e consolidação do SUS, a Abrasco chamava a atenção para 

a questão da formação de recursos humanos em saúde, campo no qual 

desempenhou importante papel desde o momento de sua criação. 

Até aqui foi possível observar, no processo de constituição e 

desenvolvimento institucional da Abrasco, as dimensões políticas dessa 

trajetória e o papel desempenhado pela associação no decorrer das 

transformações sociais e políticas ocorridas no país, principalmente a partir 

da segunda metade da década de 1970. Entretanto, paralelamente a esses 

eventos, a Abrasco apresentou uma importante dimensão acadêmica. Na 

realidade, o próprio surgimento da instituição é também reflexo das 

transformações no processo de formação e especialização em Saúde Pública 

que se desencadeou principalmente a partir dos anos 1970. 

Por um lado, essa atuação acadêmica se refletiu nas ações 

destinadas a aglutinar instituições responsáveis pela formação de recursos 

humanos em saúde, quando a associação passou a constituir uma rede de 

intercâmbio interinstitucional no campo da educação em Saúde Coletiva. 

A própria conformação de um novo campo conceitual — Saúde Coletiva —

surgiu na visão de um de seus dirigentes como uma tentativa de conciliar a 

Saúde Pública com a medicina social e com a medicina preventiva, todas 
as três áreas responsáveis pela formação e especialização em saúde.' 

Por outro lado, a atuação acadêmica da Abrasco procurou 
fortalecer os vínculos entre esse campo de formação profissional e as 

Paulo M. Buss, em entrevista realizada por Cristina M. O. Fonseca e Eduardo Stotz no Rio de 
Janeiro, em 1999, informou que o Programa de Apoio às Residências (PAR) criado em 1977 já 
indicava essa distinção. Foi denominado Programa de Apoio às Residências em Medicina Social, 
Medicina Preventiva e Saúde Pública. O termo Saúde Coletiva viria com a criação da Abrasco, em 
1979. 



mudanças políticas e institucionais em curso na área da Saúde Pública. A 
adesão dos funcionários da saúde ao projeto de reforma sanitária em curso 

pressupunha a articulação entre as diferentes categorias profissionais e a 

construção de competências específicas nas diferentes carreiras da saúde, 

como também o conhecimento do modelo gerencial proposto e aprovado. 

Ou seja, era necessário compatibilizar o ambicioso projeto de mudanças 

institucionais na saúde com as estruturas curriculares, com as escolas e 

universidades envolvidas na formação em saúde. 

A formação de recursos humanos em saúde nesse contexto 

ganharia, assim, conotações peculiares a esse momento político. Ao mesmo 

tempo que capacitava novos profissionais em saúde para atuarem nesse 

novo modelo gerencial, formando assim novos atores políticos, o ambiente 

acadêmico vinha passando por importantes mudanças. Influenciada por 

novos atores e novos conteúdos programáticos, a área acadêmica gerava 

novos conhecimentos, que dariam suporte ao debate científico e a propostas 
de formação interdisciplinares, que por sua vez haviam fortalecido o projeto de 

reforma sanitária. Há, portanto, uma inter-relação direta entre projeto 

político institucional e formação acadêmica na saúde. Por isso é importante 

compreender o surgimento da Abrasco no panorama do mundo acadêmico 

que vigorava no Brasil naquele momento. Determinadas mudanças que 

podemos constatar na área da saúde estão ocorrendo, na realidade, em 

outros campos de conhecimento, acompanhando um movimento mais 

amplo de transformações na sociedade brasileira em decorrência das 

características do quadro político nacional. 
Angela Castro Gomes (2005), em análise sobre a historiografia 

brasileira, destaca que ao longo da década de 1970 os cursos e programas de 

pós-graduação expandiram-se em diversas universidades brasileiras, segundo 

ela em virtude das políticas do governo Geisel, lembrando que em 1975 

havia sido instituído o I Plano Nacional de Pós-Graduação. Especificamente 
na área de história e ciências sociais, ganharam relevância, no âmbito desses 

programas, análises que se dedicavam ao tema dos movimentos sociais 
urbanos e rurais, à história social do trabalho e da cidadania — todas de certa 
forma vinculadas ao tema da questão social. Esse conteúdo temático não 
era, entretanto, exclusivo desse campo de conhecimento, sendo observado 
em outras áreas de investigação, indicando proximidades temáticas dentro 
do universo mais geral da academia brasileira. 

No âmbito da saúde, observam-se preocupações semelhantes. 
Temas vinculados à questão social também ganharam relevância no debate 

político da área e no processo de formação acadêmica e especialização 

profissional, quando as disciplinas de ciências humanas foram incorporadas 
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 aos cursos da área da saúde. Congressos e seminários internacionais 
estimularam a incorporação de temas sociais no debate e na definição de 
diretrizes políticas para a área, como foi o caso da Conferência de Alma-
Ata realizada em 1978. 

Ainda no decorrer do governo Geisel, iniciativas previstas no 

II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) também apresentaram 

impacto direto sobre a área da saúde, através do Centro Nacional de 

Recursos Humanos do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (CNRH/ 

Ipea), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Programa de 

Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde da Opas (PPREPS). Em 

particular o PPREPS, criado em 1975 por meio de um convênio que 

envolvia o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e Cultura e a 

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(Opas/OMS), em associação com o Programa de Interiorização das Ações 

de Saúde e Saneamento (PIASS), criado em 1976, influenciou de forma 

expressiva os executivos estaduais, especialmente as secretarias de Saúde 

do Nordeste, com a constituição de um novo conjunto de profissionais que 

por sua vez contribuíram para a formação de novos especialistas nessa 

área (Escorel, 1999). 

Associados às transformações que vinham ocorrendo no ambiente 

universitário — com a criação dos Departamentos de Medicina Preventiva 

na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade de 

São Paulo (USP), do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (Uerj) e com a implementação dos cursos 

descentralizados de saúde na Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de 

Janeiro —, esses eventos expressavam a importância que vinha sendo 

atribuída à área de recursos humanos em saúde e seu papel estratégico no 

processo de mudanças almejadas para a Saúde Pública. 

Foi, portanto, no percurso de construção desse cenário institucional 

voltado para a formação e especialização profissional na saúde que se criou 

a Abrasco, instituição que congregaria os profissionais envolvidos e 

partícipes desse processo, uma associação de instituições docentes, de 

profissionais de ensino e pesquisa. Tal perfil explica a inclusão do termo 

pós-graduação em sua sigla.6

6 Nos estatutos da associação, constam entre seus objetivos: "I — O aprimoramento do ensino e da 
pesquisa em saúde coletiva; 11 —A intensificação do intercâmbio entre os órgãos que desenvolvem 
suas atividades voltadas para o treinamento, ensino e pesquisa em saúde coletiva; III —A obtenção 
de apoio fmanceiro e técnico para o desenvolvimento de programas de pós-graduação e pesquisa 
em saúde coletiva; IV —A cooperação entre as instituições de ensino, pesquisa e de prestação de 
serviços de saúde" (Estatutos da Abrasco, cap.II, art.4, 1981). 



Esse movimento provocou debates em torno da delimitação do 
campo da Saúde Pública e da necessidade de se definirem as 
especificidades da medicina social, da medicina preventiva e da Saúde 
Pública, levando — como referido anteriormente — à constituição do que 
passou a se denominar de Saúde Coletiva. Na realidade, essa nova 

nomenclatura sintetizava em parte as preocupações políticas da época, a 

necessidade de buscar estratégias de intervenção no quadro político 
nacional e a incorporação de novas categorias de análise nesse processo 
de formação profissional. Ou seja, a incorporação das questões sociais 

associadas aos movimentos de crítica ao sistema político existente e a 

necessidade de transformar a realidade social do país se concretizaram, na 

esfera acadêmica, na figura da Saúde Coletiva, como símbolo e síntese das 

aspirações e inquietações políticas da época.' 
O papel da Abrasco nesse processo foi explicitado no discurso de 

posse de Sebastião Loureiro na presidência da associação, já em 1985: 

hemos propor uma reunião entre programas de residência em medicina social e 

geral e comunitária para que, juntamente com as instituições financiadoras e 

potenciais utilizadores, definam o perfil mais adequado do profissional e uma 

política que estabeleça o papel do residente, do sanitarista ou do especialista, 

inclusive com a abertura de concurso público para a sua absorção. É impossível 

a continuação dessa dissociação onde a universidade não sabe para que forma 

residentes e os serviços de saúde não se decidem sobre que residentes e se os 

querem afinal. Creio ser este o momento adequado para avançar com modelos 

de formação de recursos humanos que não somente revisse os conteúdos, mas se 

libertasse da rigidez dos regulamentos acadêmicos, experimentando novas formas 

de qualificação de pessoal que leve em consideração as peculiaridades das 

instituições e as suas necessidades. (Boletim da Abrasco, maio-ago.1985) 

Nessa tarefa, a Abrasco instituiu parcerias, em particular com a 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), local onde estabeleceria sua 

secretaria executiva.' A Fundação Kellog, na pessoa do doutor Mario 

Chaves, também deteve papel significativo na consolidação da associação 
e no desempenho de suas expectativas na área do ensino em Saúde Pública, 
com significativo apoio financeiro para viabilizar sua instalação na Fundação 
Oswaldo Cruz e a realização de publicações.9 Nessa direção, a associação 

' Há um grande número de trabalhos dedicados à análise da constituição do campo da Saúde 
Coletiva. Entre eles, destacam-se Canesqui (1997), Costa (1992) e Nunes (1994). 

8 Até o ano de 1987 a Abrasco estava formalmente sediada na Asa Norte, em Brasília. Esse forte 
vínculo com a Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, se deve entre 
outros fatores a seus profissionais. Frederico Simões Barbosa, Emani Braga e Paulo Buss foram 
membros da diretoria da Abrasco e, em diferentes momentos, também diretores da ENSP. 

9 Cabe lembrar que, em 1985, o professor Mário Chaves recebeu o título de sócio honorário da 
associação (Ata da Assembléia Ordinária da Abrasco, 12 de julho de 1985). 
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 promoveu em julho de 1985 um seminário sobre o seguinte tema: 

desafios em ensino e pesquisa na área de Saúde Coletiva na conjuntura 

de transição. 
No decorrer dos anos seguintes, a Abrasco fortaleceu seu papel nesse 

campo profissional, consolidando-se como um núcleo articulador entre o 

ambiente acadêmico e a esfera de decisão política. Os investimentos realizados 

nesse campo de atuação demonstrariam, entretanto, com o passar dos anos, 

que não seriam suficientes as articulações políticas e as medidas adotadas com 

o intuito de integrar as instituições de pesquisa e ensino na área de Saúde 

Coletiva. Novos desafios se apresentariam, principalmente a partir dos anos 

1990, levando novos questionamentos ao processo de formação nessa área. A 

necessidade de formar quadros comprometidos com a implantação do SUS se 

confrontava com a maior complexidade da área acadêmica, demonstrando a 

necessidade de adequação entre academia e serviços. Ou seja: como conciliar 

as exigências do mundo acadêmico e da excessiva especialização com as 

necessidades identificadas nos serviços públicos de saúde? 
Uma vez que a área de Saúde Coletiva se constituía como uma 

nova área de conhecimento nas instâncias tradicionais de avaliação e 
fomento acadêmico, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e o CNPq, outras iniciativas teriam de ser adotadas 
para que fossem assegurados a qualidade e o reconhecimento institucional 
necessários às escolas de pós-graduação em Saúde Coletiva. Para isso foi 
necessário investir na profissionalização da associação por meio da 
constituição de um comitê próprio no CNPq, que procurasse discutir e 
implementar indicadores compatíveis com as especificidades da área de 
Saúde Coletiva. Esse processo se desencadeou a partir de uma avaliação 
dos cursos de mestrado e doutorado com a participação de pares externos 
à instituição, realizada no decorrer dos anos de 1995 e 1996 (Belisário, 
2002). Segundo relato de Cecília Minayo, "Assim, nesse necessário e 
conflituoso caminhar, o direcionamento técnico da Associação se volta 
para o cumprimento dessa meta: adquirir vez, voz e demonstrar 
especificidade perante a comunidade científica" (apud Belisário, 2002:333). 

Além das implicações decorrentes da gradativa especialização do 
campo da saúde, ao longo da década de 1990 foram implementadas 
iniciativas destinadas a aproximar a área da saúde da área de ciência e 
tecnologia. Com isso vem se fortalecendo o diálogo entre esses dois campos 
de ação, fato que resultou na criação de um grupo de trabalho dentro da 
Abrasco. Essa integração implicou também novos debates e iniciativas que 
delimitassem as especificidades de cada campo de ação, com o cuidado de 
não prejudicar esse movimento de aproximação e cooperação. 



A outra dimensão de ação no campo de formação profissional 
levou ao questionamento dos rumos que vinha tomando essa área de 
atuação. Com o desenvolvimento da pós-graduação e a expansão dos cursos 
de formação stricto sensu, paulatinamente as residências na área de 
medicina preventiva e social foram deixando de ser foco de interesse por 
parte dos profissionais da saúde, que passaram a privilegiar os mestrados e 
doutorados. Como conseqüência e paradoxalmente, em virtude de sua 
história de origem, a própria Abrasco deixou de ter esse campo como foco 
de prioridade. Chamando a atenção para as implicações dessa trajetória, 
Campos (2000:4) argumenta: 

Certamente isso não se constituiria em problema maior caso houvessem 
permanecido permeáveis outros canais de recrutamento de quadros para a 
saúde coletiva como foram também no passado os cursos de especialização 
em saúde pública. 

Diante desse cenário, continua o autor, a prioridade na área de 
formação profissional em Saúde Coletiva deveria estar direcionada para a 
renovação de profissionais que tivessem uma visão geral desse campo de 
ação. Caso contrário, corre-se o risco de que, "dentro de muito pouco tempo, 

quando se aposente o último sanitarista generalista, ninguém haverá para 

contar o que é saúde coletiva e como foi construído o SUS" (Campos, 2000:5). 

Essas questões remetem a uma característica inerente à própria 

Abrasco e, por conseguinte, ao campo da Saúde Coletiva, que é sua 

interdisciplinaridade, aspecto constitutivo desse campo de ação da saúde. 

Para pensar novas estratégias de ação e aprimoramento de recursos 

humanos, com prioridades que traduzam as demandas apresentadas pela 

sociedade, é necessário, como afirma o presidente da Abrasco na gestão 

que se iniciou em 2003, "ter clareza de nossos limites" dentro desse universo 

interdisciplinar que "impede muitas vezes de marcar nossas especificidades 

dentro da comunidade científica" (Goldbaum, 2003:10). É necessário, 

portanto, na atual conjuntura, reafirmar a identidade da Saúde Coletiva 

dentro de sua ampla interdisciplinaridade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acompanhando a história da Abrasco, é possível afirmar que 
ela conjugou em torno de um projeto de transformação e mudança para 
a Saúde Pública — com idéias que podem ser sintetizadas no conceito 
de Saúde Coletiva — um conjunto de atores que trabalharam para 

constituir esse campo no âmbito acadêmico, ao mesmo tempo que 



SA
ÚD

E 
CO

LE
TI

VA
 C

OM
O 

CO
M

PR
OM

IS
SO

 contribuíram para fortalecer as idéias e propostas no âmbito dos canais 

formais e institucionalizados do sistema democrático que ajudaram a 

consolidar no país. 

A Abrasco se caracteriza, portanto, como uma instituição 

profissional e acadêmica, com forte atuação política, que congrega diversas 

categorias profissionais, mas que não deve ser vista como um núcleo 
corporativo. Em parte isso se deve ao campo da Saúde Coletiva, que abarca 

uma ampla gama de profissões envolvidas com as atividades de saúde. 
Essa interdependência profissional especifica assim esse campo de ação. 

Nesse processo novas instituições surgiram e se fortaleceram, 
tornando o campo de ação da Saúde Coletiva mais diverso e complexo. 
Contudo, ele mantém sua identidade em torno de ideais vinculados a um 
projeto político de nação mais igualitária, com serviços de saúde que 
efetivamente atendam às necessidades da população. Talvez a principal 
identidade da Abrasco resida aí, na força das idéias que orientam sua ação 
e seus projetos para a Saúde Pública brasileira. 
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4 BOLETIM ABRASCO 

Saúde divulga sua carta 
posicionando-se frente a mudança ministerial 

Firmada por centenas de profissionais da área da saúde e por entidades representativas 
da sociedade civil, entre as quais, CONCLAT, CONTAG, FETAC, Sindicatos, prefeituras, Conselhos 

e Associações, a Carta da Saúde é o documento elaborado por iniciativa da Abrasco 
e entregue ao Presidente José Sarney e a Governadores, Senadores e Deputados 

que dão sustentação majoritária ao Governo. 
Abaixo encontra-se a íntegra da carta de algumas instituições e personalidades signatárias. 

E 

E 

No momento em que a Presidência da 
República prepara-se para a composição 
de sua equipe ministerial, vimos a público 
reafirmar os compromissos assumidos pe-
la Nova República com a população bra-
sileira na garantia do direito universal à 
saúde como dever máximo do Estado de-
mocrático. 

Esse princípio norteador da política 
social na área da saúde faz parte do pro-
jeto governamental de construção do urna 
sociedade democrática, consolidado no 
1 PND da Nova República, no qual se afir-
ma que "a liberdade e os direitos do ci-
dadão não vicejam quando não' se garan-
te o acesso dos indivíduos aos benefícios 
sociais básicos: saúde, educação, alimen-
tação, segurança, habitação e emprego." 

mister recordar que, mais que uma 
bandeira política, esta posição foi fruto 
de uma longa tradição e experiência dos 
profissionais de saúde, usuários do siste-
ma e entidades representativas da socie-
dade civil, que desde os anos mais duros 
do autoritarismo empreenderam uma luta 
incessante pela democratização desse 
setor, 

Este processo consolidou-se na elabora-
ção de um projeto de reformulação do 
caótico, ineficiente e•iníquo sistema de 
saúde gerado no período autoritário, 
traduzindo a necessidade urgente de par-
ticipação e democratização da saúde atra-
vés dos pressupostos básicos de sua 
reorganização: 
• universalização do direito à saúde, 

garantindo igualdade de acesso e de 
atenção a todos os brasileiros; 

• eqüidade do sistema tanto em termos 
da captação dos recursos financeiros, 
quanto em relação à sua alocação; 

• unificação do sistema de saúde através 
da integração de todos os seus serviços 
sob uma coordenação política unitária; 

• descentralização do poder de decisão 
e execução por. meio do resgate dos 
princípios inerentes ao federalismo; 

• transferência da estrutura de poder, 
com participação da comunidade na 
definição da política nacional de saú-
de e na gestão da sua execução; 

• desenvolvimento de ciência e tecno-
logia autônomas e adequadas; 

• moralização do sistema, com combate 
às fraudes e desmandos que o levaram 
à insolvência. 
O projeto de democratização da saúde 

— objeto de nossa luta — caracterizou-se, 

ao mesmo tempo, por sua qualidade téc-
nica e legitimidade política, na medida 
em que o processo de sua elaboração foi 
progressivamente encampando adesões 
das universidades, técnicos do aparelho 
estatal, sindicatos de trabalhadores da 
saúde, sindicatos e federações de trabalha-
dores, associações e conselhos de usuários 
e profissionais, secretários de saúde etc. 
Finalmente, encontrou no Parlamento, 
instância máxima de representação da so-
ciedade democrática, o espaço para seu 
debate e corporificação no programa de 
governo expresso no documento da Copag. 

O Governo da Nova República iniciou 
sua gestão com um projeto para o setor 
saúde técnica e politicamente legitimado, 
podendo recrutar para as funções executi-
vas profissionais, cuja competência assen-
tava-se em bases coletivas de defesa in-
transigente da democracia. 

O curto período transcorrido na exe-
cução das linhas de reorganização do se-
tor demonstrou, de maneira inequívoca, a 
viabilidade e factibilidade da sua condu-
ção como estratégia para a universalização 
do direito à saúde. As medidas que forem 
tomadas, lutando contra a escassez de 
recursos e de tempo, além da pressão dos 
interesses contrários encistados no pró-
prio aparelho governamental, demons-
tram que a vontade política firme e legí-
tima pode transformar-se nas ações admi-
nistrativas necessárias à recondução da so-
ciedade brasileira ao seu ideal democrático. 

No entanto, muitas etapas deverão ser 
cumpridas para que sejam atingidas as 
metas propostas. Há um processo em an-
damento cuja continuidade não pode ser 
ameaçada, sob pena dé retrocesso e per-
das inadmissíveis em um Governo que 
recém-inicia o resgate da sua dívida social. 

A continuidade da execução da polí-
tica de saúde em curso passará ainda por 
três etapas fundamentais para sua plena 
realização: 
• a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

onde serão debatidas as linhas básicas 
da Política Nacional de Saúde; 

• a Assembléia Nacional Constituinte, 
onde será impresso, na Carta Magna, o 
direito universal à saúde; 

• a reforma sanitária, processo impres-
cindível de consolidação jurídico- ad-
ministrativa das conquistas democrá-
ticas. 
A reforma ministerial anunciada pelo 

governo ocorrerá no momento em que 

este processo está sendo desenvolvido 
em suas etapas iniciais. 

Tal fato gera expectativas e apreen-
sões. Temos expectativas em relação ao 
cumprimento dos compromissos sociais 
enunciados no. I PND-NR e na continui-
dade da execução da política da saúde. 
Por isso, esperamos que os novos minis-
tros escolhidos participam, encampem 
e dêem continuidade ao projeto de de-
inocrari7ação do soim saúde. 

Porém, vemos •com apreensão a rear-
ticulação de setores políticos retrógrados 
vinculados ao sistema de saúde como 
prestadores de serviços, produtores de 
insumos e financiadores de seguros, que 
vêm neste momento desencadeando uma 
campanha de contra-informação com o 
objetivo de desestabilizar a administra-
ção atual. Assim retomariam a posição 
privilegiada que assumiram nos anos do 
autoritarismo, que resultou em um siste-
ma de saúde antidemocrático, voltado 
para a lucratividade, em detrimento das 
reais necessidades da população. 

Neste sentido, reafirmamos a necessi-
dade de preservação da política nacional 
da Nova República que, ao lado da reori-
entação do desenvolvimento econômico 
em direção aos interesses da população 
marginalizada em todos esses anos, con-
duza com mesma firmeza a execução 
das políticas sociais que viabilizem a 
conquista e consolidação dos direitos 
sociais. 

Assim sendo, reafirmamos nossos com-
promissos na defesa da: 
• democratização da saúde; 
• preservação de uma política unitária de 

desenvolvimento econômico e social; 
• continuidade do projeto de reorgani-

zação do setor; e 
• manutenção das etapas de execução 

da política de saúde, o que implica em: 
— realização da VIII Conferência Na-

cional de Saúde em marco de 1986 
com o ternário e organização apro-
vados; 

— preservação dos quadros técnicos 
dirigentes que vêm conduzindo o 
processo de execução da política 
de saúde; 

— garantia do direito à saúde na Cons-
tituição; e 

— realização da Reforma Sanitária 
necessária à adequação do setor à 
sociedade democrática. 
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Declaração de 
Ouro Preto 

Os profissionais de saúde procedentes 
de diferentes países da América Latina, 
vinculados a importantes grupos de pes-
quisa e trabalho na área de Medicina So-
cial, reunidos em Ouro Preto, berço histó-
rico do início do movimento pela inde-
pendência brasileira, no III Seminário 
Latino-Americano de Medicina Social, 
decidimos emitir a presente declaração, 

Considerando que: 
1. Os estudos e análises realizados sobre 

o estado de saúde dos povos latino-
americanos revelam profundas evi-
dências de uma severa deterioração 
da saúde de nossos povos como con-
seqüência da crise econômica que 
nossos países atravessam; 

2. Esta deterioração foi agravada e in-
crementada pelos regimes autoritá-
rios que através da violência militar 
buscaram manter-se no poder contra 
o desejo de seus povos; 

3. Que a violência de regimes contra seu 
próprio povo como ocorreu na Ar-
gentina, Uruguai e continua ocorren-
do no Chile, El Salvador e Guatemala 
resultaram em mais mortos, feridos e 
traumatizados que as mais graves 
doenças conhecidas; 

4. Que como parte de nossos princípios 
consideramos que a luta por melho-
res condições de saúde passa pela ma-
nutenção da vida em condições de 
dignidade, de liberdade e da auto-de-
terminação dos povos. 

DECIDEM: 
1. Condenar energicamente todas as 

medidas que atentem contra a vida, 
a liberdade e a auto-determinação 
dos povos. 

2. Lutar pela implantação de uma si-
tuação de PAZ que atenda à satisfa-
ção das necessidades básicas dos po-
vos, e solidarizar-se com as lutas 
que conduzam nessa direção. 

3. Instar os trabalhadores de saúde da 
América Latina a integrarem-se de-

.cididamente nos movimentos de so-
lidariedade e nas lutas pela PAZ na 
Região. 

4. Reconhecer as lutas que estão sen-
do travadas em todos os países lati-
no-americanos no momento atual. 

5. Condenar energicamente o governo 
norte-americano pela guerra não de-
clarada que realiza contra o povo e 
o governo nicaraguense. 

6. Manter o estado de alerta perma-
nente diante da iminência de uma 
intervenção em grande escala contra 
o povo nicaraguense. 

7. Denunciar a ocupação militar de 
Honduras pelo governo norte-ame-
ricano que utiliza o país corno base 
de agressão e controle dos demais 
países da América Central. 

8. Repudiar o genocídio perpetrado 
contra os povos de El Salvador e 
Guatemala, promovido e financiado 
pelo governo norte-americano, e re-
conhecer a Frente Farabundo Mar-
tí da Libertação Nacional e a Fren-
te Democrática Revolucionária 
(FMLN/FDR) como legítimas re-
presentantes do povo salvadorenho. 

9. Condenar energicamente a violência 
cometida contra o povo chileno pe-
la ditadura instaurada há 11 anos, 
particularmente exacerbada no mo• 
mento atual quando presenciamos, 
sob estado de emergência, prisões 
em massa, encalusuramento em 
campos de concentração e a violen-

ta repressão a todo e qualquer dese-
jo de libertação e participação do 
povo chileno. 

10. Expressar apoio às gestões realiza-
das pelo Grupo de Contadora na 
implementação da versão original 
da Ata de Contadora que permitiria 
uma solução pacífica para a crise da 

- América Central. 
11. Manifestar apoio ao processo de de-

mocratização em curso na Bolívia e 
na Argentina, condenando todas e 
quaisquer tentativas que levem ao 
seu retrocesso. 

12. Apoiar os movimentos sociais que 
conduzem a redemocratização no 
Brasil e Uruguai. 

13. Condenar energicamente e repudiar 
a intervenção norte-americana em 
Granada, esperando que este povo 
reencontre seu caminho de auto-de-
terminação. 

14. Condenar todas as políticas belicis-
tas que possam levar ao confronto 
entre países, bem como o cresci-
mento e desenvolvimento da corri-
da armamentista, e lutar, por todos 
os meios, a favor do desarmamen-
to e contra o confronto nuclear, 
que poderá levar à extinção da pró-
pria Humanidade e do planeta. 

OURO PRETO, BERÇO HISTÓRI-
CO DA INDEPENDÊNCIA BRASILEI-
RA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1984. 

No grupo de trabalho sobre Moi/imantas Sociais e Saúde, (da esquerda para direi-
tal-os profs. Nilson Costa e Sergio Arouca (ENSP), Mano Argandofia (Bolívia) e Guiller-
mo Gonzales (Nicarágua) 

L 

Comunidade quer continuidade no financiamento 
A necessidade urgente de medidas 

de emergência que assegurem a conti-
nuidade e regularidade na liberação de 
recursos para pagamento de bolsas de 
estudo e financiamento dos programas 
de pesquisa vem sendo ressaltada, jun-
to ao Ministério de Ciência e Tecnolo-
gia e órgãos a ele vinculados, por co-
missão da comunidade científica. 

Constituída pelos representantes 

das sociedades científicas a 28 de mar-

ço, a Comissão tem por objetivo pro-
mover e coordenar o diálogo entre o 
Ministério de Ciência e Tecnologia e a 
comunidade cient (fica. 

Atividades — Em sua primeira reu-

nião, a Comissão estipulou, como par-
te de seu programa de atividades, a 
promoção de definição e implantação 
de mecanismos de participação da co-
munidade científica nos órgãos respon-
sáveis pela formulação de políticas e 
financiamento em ciência e tecnologia. 
O grupo pretende ainda acompanhar a 
elaboração da estrutura funcional e 
administrativa do novo Ministério e 
eventuais reformulações dos órgãos a 
ele vinculados. 

Através da SBPC e com a colabora• 
ção das sociedades científicas, a Co-
missão pretende promover discussões 
sobre os problemas que afetam o de-

senvolvimento científico e tecnológico 
do país. Destes debates, resultará do-
cumento, que será submetido à 
Reunião Anual da SBPC e, depois de 
aprovado pelo plenário, encaminhado 
ao Ministro Renato Archer. 

As sugestões e recomendações das 
sociedades científicas devem ser enca-
minhadas ao Coordenador da Comis-
são, Alberto Carvalho da Silva, na Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo, Rua Pio XI 1500, CEP 
05060, São Paulo, ou ao Vice-Coorde-
nador, Gerhard Malnic, no Departa-
mento de Fisiologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, Cidade Universitária. 



2 BOLETIM ABRASCO 

Muda Saúde 
A Carta de Montes Claros 

E 
a) ca ro 

Os participantes do IV Encontro Municipal 
do Setor Saúde e III Encontro Nacional dos Se-
cretários Municipais de Saúde aprovaram um 
conjunto de diretrizes que deverão orientar a 
Política Nacional de Saúde do futuro Governo 
Tancredo Neves, como parte do compromisso 
com o povo brasileiro para a transição e consoli-
dação da Democracia. Essas diretrizes são: 

19 — As decisões quanto à formulação da 
política econômica e a definição das autorida-
des governamentais que implementarão esta po-
lítica e as autoridades da área econômica devem 
refletir o anseio de mudança manifestado pelo 
povo nas praças durante a campanha pelas elei-
ções diretas para Presidente da República. De-
vem ser garantidas políticas de reativação da 
economia, ampliação do nível de emprego, re-
posição salarial, reajustes salariais de acordo 
com a inflação, e garantia de recursos orçamen-
tários para os gastas estatais na área social. 

29 — As políticas sociais e econômicas deve-
rão estabelecer uma nova relação, onde o desen-
volvimento social não seja entendido como me-
ro reflexo da retomada do crescimento econô-
mico. A história recente do pais demonstra que 
o crescimento econômico não é por si só sufi-
ciente para garantir a solução dos problemas so-
ciais que afetam a grande maioria da população 
brasileira. 

39 — A política de saúde deverá estar orien-
tada pelo princípio de que a saúde é um direito 
de todos e um dever do Estado. Deve ser objeti-
vo de curto prazo alcançar a universalização do 
acesso às ações de saúde. O setor público deve 
ser considerado como parte indispensável ao 
cumprimento deste objetivo, tendo o setor pri-
vado uma atuação complementar. Desta forma, 
as ações de saúde devem ser consideradas como 
um serviço de interesse público. As relações en-
tre Estado e setor privado deverão, portanto, 
ser revistas, e se orientarem pelo princípio da 
concessão de um serviço público. 

49 — Deverá ser implementada, de imediato, 
uma reformulação do setor saúde, transferindo-
se para o âmbito do Ministério da Saúde: o 
INAMPS, a Central de Medicamentos (CEME), 
o setor de Saúde Ocupacional e a formulação 
da política de saneamento básico, bem como o 
repasse de recursos financeiros respectivos. 

59 —A transferência do INAMPS para o 
Ministério da Saúde, por si só não resolve todos 
os problemas. Ela deverá vir acompanhada de 
modificações em sua estrutura que eliminem 
as práticas distorcidas de clientelismo e de frau-
des; para tanto, deverão ser propostos mecanis-
mos de participação dos trabalhadores, empre-
gadores, profissionais de saúde, do Executivo e 
do Legislativo na definição, implementação, fis-
calização e acompanhamento das políticas, pla-
nos e programas. Deverão ser removidos todos 
os focos de corrupção e apuradas as denúncias 
de fraudes. Também deverão ser remunerados 
de forma justa os serviços próprios e conve-
niados. 

69 -- O sistema unificado de saúde não de-
verá constituir-se em nova e pesada máquina bu-
rocrática, centralizada no plano federal. Ao 
contrário, deverá prover efetiva descentraliza-
ção através das Secretarias Estaduais, Superin-
tendências Regionais do INAMPS e Secretarias 
Municipais de Saúde. Deverá ser garantida a fi-
xação de percentual dos recursos federais arre-
cadados e destinados ao setor saúde pelos Esta-
dos e Municípios e que farão, parte dos Fundos 
Estaduais e Municipais de Saúde. A propósito, 
fica referendado, em linhas gerais, o documento 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), quando preconiza a Unificação do 
Sistema de Saúde e a municipalização das ações. 

79 — Assume particular relevância a defini-
ção de uma política de formação e desenvolvi-
mento de recursos humanos e de Ciência e Tec-
nologia, adequados à nova política de saúde e às 
realidades regionais. Assim, é essencial que se 
desenvolvam as bases da tecnologia nacional de 
medicamentos, imunizantes e equipamentos. O 
ingresso no serviço público de saúde, sob qual-
quer regime contratual, se fará exclusivamente 
por concurso e a contratação dos demais servi-
ços, por licitação. 

89 — Os orçamentos estaduais e municipais 
de saúde não deverão sofrer cortes à medida 
que se transfiram recursos da União, que não 
deverão ser substitutivos. A médio prazo se pro-
põe que, ao contrário, se aumente o percentual 
destinado á saúde nos orçamentos estaduais e 
municipais. 

9° — A curto prazo deverão ser adotadas 
medidas emergenciais que visem racionalizar o 
uso dos recursos disponíveis, reduzir ou elimi-
nar a ociosidade dos serviços públicos, ampli-
ar as Ações Integradas de Saúde (AIS) a todos 
os municípios (mesmo àqueles que não pos-
suam rede própria) e garantir o fornecimento 
de medicamentos prioritários e essenciais. 

109 — A médio prazo, os participantes re-
conhecem que a resolução dos estrangulamen-
tos no financiamento do setor saúde e a efeti-
va municipalização deverão ser logrados com 
maior eficácia a partir da reforma tributária 
que seja progressiva, incidindo mais fortemen-
te sobre os grupos de maior renda e ganhos de 
capital; que seja redistributiva regional e social-
mente e que garanta os recursos necessários pa-
ra os Estados e Municípios. 

119 —O pressuposto básico de todas as pro-
postas referidas no presente documento é a par-
ticipação popular em todos os canais decisórios 
e em todos os níveis, visando a formulação, a 
execução e o controle das medidas governa-
mentais. Cabe, portanto, ao novo Governo, a 
imediata facilitação e criação dos canais neces-
sários para que essa participação se efetive. 

Quanto à questão da municipalização dos 
serviços de saúde, os participantes do IV En-
contro Municipal do Setor Saúde e III Encontro 
Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

decidiram referendar uma pauta de (tens que re-
presenta as recomendações e conclusões da se-
qüência de Encontros Municipais, até o realiza-
do presentemente em Montes Claros. 

1. Prioridade para Rede Própria Municipal 
de Unidades de Atenção Primária à Saúde. O 
Hospital e ProntoSocorro Municipais, quando 
existem, devem ter participação majoritária da 
União e Estado no seu custeio. O que se enten-
deu por Atenção Primária à Saúde, nesses En-
contros, foi o elenco de atividades exercidas por 
profissionais não especializados, apoiados em 
técnicas de manejo simples, sólido embasamen-
to técnico-científico e custos compatíveis com 
grande cobertura populacional, com a finali-
dade de: 

a) Promover e proteger a saúde através de 
Educação para Saúde, Vacinações, Sa-
neamento etc.; 

b) Prestar primeiro atendimento; 
c) Prestar atendimentos de seguimento para 

os casos mais simples; 
dl Encaminhar os casos mais complexos pa-

ra ambulatório especializadb ou hospital; 
e) Facilitar aos Auxiliares de Saúde e à po-

pulação acesso aos conhecimentos e prá-
ticas da Atenção Primária à Saúde. 

2. Na relação com os demais órgãos de saúde 
deve ser observado: 

a) Integração e Racionalização dentro das 
metas de Hierarquização e Regionaliza-
ção, onde a Rede A.PS. passe a ser a 
porta privilegiada de entrada; 

b) Nova definição de Responsabilidades mu-
nicipais, estaduais e federais na área da 
Saúde, quanto aos níveis de complexida-
de dos serviços e quanto ao financiamen-
to e seu controle. 

3. Desenvolvimento dos Recursos Humanos 
de Saúde, que priorize além da capacitação téc-
nico-científica em Saúde, também a competên-
cia em programação, supervisão, avaliação, ad-
ministração e gestão, assim como um Pleno de 
Cargos e Salários. 

4. Consecução de dotação orçamentária mu-
nicipal para a Saúde, que tenha como piso 896 
do orçamento total. 

5. Manter e ampliar os esforços para refor-
ma do Sistema Tributário com fortalecimento 
das Prefeituras e, enquanto esta reforma não se 
concretizar, concentrar esforços de captação de 
recursos a fundo perdido, principalmente de 
origem federal, para serem aplicados nas priori-
dades constantes nos três primeiros (tens. 

6. Criar e estimular canais de participação 
do pessoal de saúde e da própria população be-
neficiária, onde o primeiro passo é a democrati-
zação da informação e do conhecimento. 

7. Manter o reconhecimento de que o nível 
de saúde da população é conseqüência de fato-
res mais indutores que o setor saúde, tais como: 
alimentação, saneamento, habitação, pleno em-
prego, poder aquisitivo, etc. 




