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15 anos errando pela América Latina* 

Giovanni Berlinguer 

A palavra "errar" 

O título de minha apresentação pode parecer estranho. Quer referir-
se ao fato de que 15 anos atrás comecei a ser convidado para encontros, 
aulas e cursos no México (pelo Mestrado em Medicina Social); no Brasil 
(pelo CEBES) ; na Costa Rica e em muitos outros países da América Latina. 

Tem sido um intercâmbio cultural muito intenso e marcado pela reci
procidade. Tem sido também uma oportunidade para criar laços de uma 
profunda e verdadeira amizade, contra todas as regras e doutrinas que 
afirmam que isso é impossível após os 20-25 anos. 

A palavra errar tem muitos sentidos. Segundo o Novo Dicionário da 
Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (Editora 
Nova Fronteira, 2ª ed.), significa: vaguear, vagabundear, percorrer; come
ter erros, enganar-se, falhar. Tenho viajado e vagueado muito, e também 
errado muito: sem dúvida na fala, provavelmente na substância dos meus 
discursos. 

Mas tem uma diferença entre os primeiros anos do meu errar pela 
América Latina e os sucessivos. Para os primeiros anos tenho uma ate
nuante, pois pude elaborar, compartilhar e discutir criticamente duas ex
periências italianas dos anos 60 e 70 que têm sido profundas e originais: 

• a ação sindical e científica para a saúde dos trabalhadores; 

• o processo cultural e político da reforma sanitária que culminou 
na lei de 1978 e na criação do Serviço Sanitário Nacional. 

Ε agora? Sobre a saúde dos trabalhadores o movimento sindical 
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emudece; na reforma sanitária temos um retrocesso, tentativas e resul
tados de demolição. 

As coordenadas políticas 

Não é nada animador o fato de que isso tenha coincidido causalmen-
te, e não só causalmente, com três fenômenos: 

• A falência do "socialismo real", a crise das forças de esquerda e a 
proclamação da vitória do capitalismo real. Digo "proclamação" 
porque não acredito que a vitória de um sistema econômico-po¬ 
lítico possa ser avaliada unicamente com o mérito da influência 
econômica, militar e cultural. Muito mais substancial é a capaci
dade de resolver os maiores problemas da maioria da humanida
de; neste sentido, o assim chamado "triunfo do capitalismo" os 
torna, de fato, mais graves. 

• A dominação ideológica e prática do reaganismo-thatcherismo — 
uma filosofia tão integrista quanto o marxismo-leninismo. Seus 
ataques contra o welfare state não têm tido o objetivo de reequili
brar aqueles defeitos que as forças de esquerda deveriam ter cri
ticado e corrigido há muito tempo: burocratização, desperdício, 
profissionalização, estatização. Seus ataques têm atuado com su
cesso para abrir o campo dos serviços não a um setor privado 
competitivo (que poderia em princípio ser útil), mas sim especu
lativo e parasitário, com resultados negativos tanto no plano eco
nômico quanto no plano, bem mais importante, da própria saúde. 
As conseqüências têm sido tão graves que tem se manifestado uma 
forte vontade coletiva em inverter esta tendência. Este fato tor
nou-se evidente sobretudo nos Estados Unidos, onde a criação de 
um sistema sanitário público foi um dos argumentos principais da 
campanha eleitoral e da vitória de Clinton. 

• O poder, na Itália, de uma classe dirigente político-econômica 
corrompida. Esta tem transformado o governo central, e muitos 
governos locais, não num "Comitê de negócios da burguesia", mas 
numa segunda máfia; mais exatamente, num racket poderoso e 
difuso. Isso tem devastado o Estado, seu prestígio e sua eficiência 
em todos os campos, inclusive os serviços sanitários. 

A situação italiana faz surgir algumas questões. Como pode isso ter 



acontecido? O motivo principal é a permanência no Governo, durante 
quase meio século, dos mesmos partidos (e às vezes dos mesmos homens), 
criando um senso de onipotência e de impunidade. Após a derrota do 
Partido Comunista na U.R.S.S., México e Itália são os países no mundo 
(o México está certamente em primeiro lugar!) de maior duração dos 
mesmos partidos no poder. O que está acontecendo agora? De forma 
diferente, aquilo que aconteceu no Brasil: o povo tirou a confiança desta 
classe dirigente e pede para que sejam destituídos e processados os dez 
mil (ou talvez mais) pequenos, médios e grandes Collor de Mello italianos. 
Isso mostra que a ética pode ser um estímulo para a transformação da 
realidade, tão importante quanto a luta social. 

A situação político-institucional italiana parece catastrófica. Mas era 
ainda pior um ou dois anos atrás, quando toda esta podridão existia, era 
conhecida mas não demonstrada, quando os juizes eram inertes e politi
camente prevalecia a passividade. Agora temos processos contra corrup
tos e corruptores (inclusive o Ministro da Saúde De Lorenzo, protagonista 
da demolição do Serviço Sanitário Nacional, obrigado a demitir-se); te
mos uma grande mobilização da consciência popular para moralizar a vida 
pública; e temos, ao mesmo tempo, lutas e greves contra a política econô
mica do governo. Não sei quais serão as soluções, mas abriu-se uma fase 
que pode ser de profunda renovação. 

A saúde: uma finalidade esquecida 

Quais têm sido na Itália (mas também em outros países) os defeitos 
que abriram o caminho do regresso e do "neoliberalismo" em campo sa
nitário? 

Em primeiro lugar, a perda do objetivo da própria saúde. Esta tem 
quase que desaparecido do horizonte do pensamento e da ação. Tenho 
tido esta preocupação, para a Itália, durante os anos imediatamente su
cessivos a 1978, quando foi aprovada a Lei de Reforma Sanitária. Naquela 
ocasião pude constatar que o engajamento estava desviando-se e promovi, 
então, uma pesquisa sobre a ocupação do tempo de amigos e compa
nheiros com cargos de direção. Resultou que um terço do tempo era de
dicado a problemas administrativos e de gestão; um terço aos problemas 
de pessoal nos serviços; um terço a contatos políticos com seu partido 
político, com outros partidos ou com os sindicatos. Não existia, por razões 



aritméticas e culturais, um quarto terço para se interessar com a saúde 
dos cidadãos, com seus direitos, com o funcionamento e a qualidade dos 
serviços. 

Em segundo lugar, o ter sofrido, mas também aceito e talvez intro-
jetado, a ofensiva totalizante do fundamentalismo monetarista, tão pe
rigoso quanto os fundamentalismos religioso, filosófico ou étnico. Não 
falo das exigências de orçamento, do problema dos custos e dos finan
ciamentos para os serviços sanitários, que são problemas reais sobre os 
quais devemos propor soluções práticas. Falo da tendência nefasta que 
consiste em enxergar a moeda como única medida de todas as coisas, 
que apaga qualquer finalidade humana. Por isso quero sintetizar o res
tante da minha conferência em quatro palavras: "mais ética, menos eco
nomia". 

Λ reflexão ética obriga-nos a escolher. Obriga-nos a procurar, entre 
as várias soluções possíveis, quais são aquelas que correspondem não só 
a critérios de eficiência e de eficácia, ao equilíbrio entre custos e benefí
cios; mas sobretudo a exigências de prioridade, eqüidade, moralidade. 
Desenvolverei agora o tema partindo de algumas citações que podem pa
recer heterodoxas. 

As prioridades da medicina segundo G. B. Shaw 

Λ citação de George Bernard Shaw me foi lembrada por um artigo 
de Arnold S. Relman, antigo diretor do New England Journal of Medici
ne, numa corajosa intervenção que tem o título "What Market Values 
are Doing to Medicine", publicada no Atlantic Monthly de março de 
1993. No prefácio do seu The Doctor's Dilemma, G. B. Shaw escreveu 
"" It is non the fault of our doctors that the medical service of the community, 
as at present provided for, is a murderous absurdity. That any sane nation, 
having observed that you could provide for the supply of bread by giving a 
pecuniaty interest in baking for you, should go on to give a surgeon a pecu
niary interest in cutting off your leg, is enough to make one despair of poli
tical humanity. But that is precisely what we have done. And the more ap
palling the mutilation, the more the mutilation is paid... Scandalized voices 
murmur that... operations are necessaiy. They may be. It may also be ne
cessary to hang a man or pull down a house. But we take care not to make 



the hangman and the housebreaker the judges of that. If we did, no man's 
neck would be safe and no man's house safe"" 

Parece-me que Shaw descreve bem, e de forma paradoxal, quem de
cide sobre as escolhas e sobre quais poderiam ser as prioridades em saúde. 
O fato de que hoje, junto aos médicos, sejam as companhias de seguro 
privado a decidir não muda esta tendência. Conseqüentemente, ano após 
ano, tem crescido o poder dos médicos sobre os indivíduos, mas tem di
minuído seu poder sobre a doença. Nos países desenvolvidos os dois terços 
dos atos médicos já não têm nenhuma atuação sobre a saúde dos cidadãos, 
ao passo que nos países pobres seus atos, mesmo que mais atuantes, são 
muitas vezes invalidados por condições sociais altamente mórbidas. Es
tabelecer uma escala de prioridades, baseada na prevenção e nas exigên
cias primárias de saúde da maioria da população, é sempre necessário, 
mas torna-se indispensável em tempos de escassez. 

A eqüidade em saúde segundo Mark Twain 

Sobre este tema quero citar as Cartas da Terra, de Mark Twain. Não 
se trata de um livro ateu, pois seu autor afirma que Deus existe. Contudo, 
ele afirma também que Deus é extremamente cruel. Espero que esta ci
tação blasfema não ofenda ninguém; que os fantasmas da Inquisição (que 
residiam neste palácio antes de se tornar Faculdade de Medicina) não 
apareçam para me punir. Sobre a origem e a difusão das doenças, Mark 
Twain escreveu: 

O ser humano é uma máquina, uma máquina automática formada 
por milhares de mecanismos complexos e delicados, que cumprem sua 
função deforma harmoniosa e perfeita... Para cada um desses milhares 

1 "Não é culpa dos nossos médicos se os serviços em saúde da comunidade, assim como são 
oferecidos atualmente, constituem um absurdo homicida. O fato de que qualquer reação 
saudável e equilibrada, após ter observado que pode-se assegurar o pão criando nos padeiros 
um interesse pecuniário em fazê-lo. possa também oferecer aos cirurgiões um interesse 
pecuniário cm cortar vossa perna, é suficiente para desesperar da humanidade política. Mas 
é exatamente isso que temos feito. Ε pior é a mutilação, mais bem pago é o mutilador... Vozes 
escandalizadas murmuram que. . . as operações são necessárias. Pode ser. Pode ser também 
necessário enforcar um homem e demolir uma casa. Mas temos muito cuidado para que o 
enforcador e o demolidor não se tornem juizes dos seus atos. Se o fizermos, nenhum pescoço 
humano estaria mais seguro e nenhuma casa humana protegida" (N. do T.). 



de mecanismos, Deus tem estudado um inimigo, cuja tarefa é a de ator
mentá-lo, afligi-lo, persegui-lo, danificá-lo, martinzá-lo com dores e sofri
mentos, enfim, destruí-lo. Ε nenhum mecanismo tem sido esquecido... 

Todos os agentes de morte, particularmente ferozes e inventados 
pelo criador, são invisíveis. Trata-se de uma idéia engenhosa, que durante 
milhares de anos impediu o homem descobrir a origem das doenças, 
frustrando seus esforços para dominá-las... 

Observarei entre aspas que Deus tem sempre um cuidado especial 
para com os pobres. Nove décimos das doenças por ele inventadas são 
destinados aos pobres, que as recebem de fato. Os ricos têm somente 
aquilo que sobra ". 

Quando os micróbios se tornaram visíveis e demonstrou-se que Deus 
não era tão malvado, pois tinha afinal permitido aos humanos conhecê-los 
e combatê-los, a iniqüidade ficou. Isso tem sido confirmado por todas as 
estatísticas e sublinhado por Henry Sigerist ao escrever "Em todas as socie
dades conhecidas, a incidência das doenças é amplamente determinada 
por fatores econômicos... o problema da saúde pública é, em última ins
tância, político... a pobreza é a causa principal das doenças". Posterior
mente Mc. Keown tem afirmado que "a pobreza não é uma causa direta 
da doença, mas o determinante principal que leva à doença ". 

Este esclarecimento é importante porque contém o convite a revelar 
as influências e os mecanismos patogênicos. Portanto, tendo em conta que 
a biologia das populações humanas é uma ciência que pode ser revolucio
nária, deveríamos confiar mais à epidemiologia do que à ideologia a crí
tica das iniqüidades sociais e a individualização das medidas sanitárias e 
políticas, necessárias para corrigir as iniqüidades em saúde. Para isso, de
vemos multiplicar as pesquisas, observando continuamente os fenômenos 
para assinalar com antecedência, sobretudo nos dias de hoje, as tendên
cias dos indicadores de saúde. Citarei um só exemplo: os pediatras têm 
constatado na Espanha, durante os últimos anos, uma freqüência maior 
de nascidos vivos com baixo peso com relação ao peso médio ao nascer: 
isso significa um aumento da variação do peso ao nascer. 

A moralidade da assistência sanitária segundo Bobbio e 
segundo Engelhardt Jr. 

Sobre esta questão, muito controvertida, utilizarei duas citações 
opostas. Uma é de Norberto Bobbio, que afirma: as necessidades transfor¬ 



mam-se em direitos quando se cria historicamente a possibilidade de satis¬ 
fazê-las. Parece-me fora de dúvida que o desenvolvimento das forças pro
dutivas, dos conhecimentos e das técnicas sanitárias, têm criado esta pos
sibilidade. Certamente não podemos fornecer um novo coração, 
enquanto peça de reposição, a todo cardiopata grave; mas teríamos con
dições para garantir a assistência básica a toda a população. 

A outra citação é de Hugo Tristram Engelhardt Jr., que no seu The 
Foundations of Bioethics escreve: Não existe um direito humano fundamen
tal para prover a assistência sanitária, nem para prover um mínimo aceitável 
de assistência sanitária... Num regime de livre mercado, só recebem trata
mento aqueles que podem ter a assistência sanitária ou que a recebem bene-
volmente. 

Em maio de 1992 tive uma polêmica com Engelhardt em Roma, du
rante a Assise Internazionale di Bioetica. O tema era o mercado de órgãos 
para transplantes. Em particular, o transplante de rins. Trata-se de um 
fenômeno em expansão no mundo, de um caso extremo que mostra a que 
nível de abjeção humana pode chegar a transformação do mercado em 
regulador supremo de qualquer escolha. Engelhardt queria legitimar o 
mercado de partes do corpo humano em nome da liberdade de vender e 
comprar qualquer coisa; eu argumentei que este tipo de comércio é imo
ral, pois acontece entre sujeitos em posição de desigualdade; ou seja, que 
acontece exclusivamente tirando órgãos de pessoas pobres em países sub
desenvolvidos para transplantes em pessoas ricas de países desenvolvidos. 
A possibilidade de comprar órgãos não só não alivia a pobreza, como 
também cria um interesse em mantê-la porque, desta forma, pode-se ga
rantir um amplo e constante fornecimento de mercadoria humana: a única 
que os países subdesenvolvidos produzem em grande quantidade. 

Falei de um caso limite. Mas trata-se também da metáfora daquilo 
que acontece a cada dia em cada país, onde a possibilidade de viver de 
forma saudável e de ter os cuidados em saúde em caso de doença é entre
gue às leis de mercado e não à afirmação dos direitos. 

Algumas questões sobre o futuro 

A excelente organizadora deste encontro, Catalina Eibenschutz, 
sabe que teria preferido falar no final do seminário, para poder antes 
escutar e em seguida discutir com vocês as alternativas em política sani¬ 



tária. Agradeço-lhe pela honra de ter-me designado para dar esta confe
rência, que dedico a Juan César Garcia, nosso amigo muito querido e 
mestre da Medicina Social na América Latina. 

Sobre as alternativas, tenho só duas questões metodológicas: 

• Parece-me possível que se realize uma inversão de tendência, uma 
linha pós-reaganiana e pós-thatchcriana em matéria de políticas 
sanitárias e sociais. Mesmo que não existam ainda grandes muta
ções na prática, a hegemonia cultural que tem caracterizado os 
anos 80 tem sido sacudida. A questão é, portanto, a seguinte: é 
inevitável que os danos à saúde e à eqüidade, causados pelo fun¬ 
damentalismo monetarista. persistam durante muito tempo? Ou 
então, é possível mudar rapidamente pensamentos e ações de for
ma a evitá-lo? Como? Penso, por exemplo, que um amplo traba
lho de documentação científica e de informação através da mídia, 
assim como a mobilização popular, possa ser muito útil. 

• O neoliberalismo não nasceu somente por vontade perversa de 
classes dirigentes; tem sido e é também uma reação, quase que 
uma "revolução de direita", contra defeitos reais da economia, do 
Estado, dos serviços públicos. A questão é. portanto, a seguinte: 
quais elementos e quais desafios positivos do neoliberalismo po
dem ser incorporados nas políticas sanitárias, também para evitar 
o risco principal constituído pelo "conservadorismo de es
querda"? 

Refiro-me, por exemplo, ao desafio da qualidade e da competição. 
Este desafio deve ser aceito e relançado não somente no âmbito orçamen
tário ou da gestão de serviços, mas principalmente no campo dos resul
tados para a saúde. Quero dizer, o equilíbrio e a integração entre o público 
e o privado, pois a saúde é ao mesmo tempo privada e pública, individual 
e coletiva; a sua tutela deve ser regulamentada e garantida, não necessa
riamente gerenciada pelo Estado em todos os casos e em todas as formas. 
Refiro-me, por exemplo, ao tema dos recursos e das despesas. Na despesa 
sanitária são possíveis grandes economias lutando contra o desperdício e 
modificando as prioridades. Além disso, os recursos podem ser multi
plicados: em primeiro lugar, atribuindo mais valor à saúde com relação a 
outras utilizações da renda (não podemos esquecer que todos os países 
gastam ainda quantias astronômicas para com os exércitos; mesmo os paí
ses pobres aos quais os ricos vendem as armas); e ainda recorrendo a 



recursos não monetários, tanto profissionais quanto populares, para a pro
moção da saúde, para a prevenção e mesmo para os cuidados em saúde. 

Com estas questões acabo a conferência de abertura do seminário. 
Espero não ter acabado com meu errar pela América Latina, que tem sido 
uma das experiências mais estimulantes e felizes desses quinze anos e que 
pretendo continuar ainda durante muito tempo. Λ aposentadoria dos pro
fessores na Itália acontece muito tardiamente. Calculei que permanecerei 
na Universidade até 1999, quando farei meus programas para o próximo 
século, incluindo —sempre que for julgado útil — a América Latina, tão 
querida em meu coração e minha mente. 




